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MEMÓRIA DO JUDICIÁRIO MINEIRO

Nota biográfica

Desembargador Teófilo Pereira da Silva

Magistrado, promotor e político, O Desembargador Téofilo Pereira da Silva nasceu na Vila da Serra
do Grão Mogol, Província de Minas Gerais (hoje Cidade de Grão Mogol), em 5 de novembro de 1842. Filho
de Joaquim Pereira da Silva, major da Guarda Nacional, e de Claudina Marques. Casou-se com a Sr.ª
Mariana Romeiro Pereira da Silva, com quem teve cinco filhos, tendo o seu primogênito, Theóphilo Pereira
Filho, exercido a função de Juiz de Direito da Comarca de Abaeté em Minas Gerais.

Formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela FDSP em 1865 e veio a exercer a Promotoria
Pública em sua terra natal.

Foi Deputado à Assembléia Provincial nas 17ª (1868-1869), 21ª (1876-1877) e 22ª (1878-1879)
legislaturas. Pertenceu ao Partido Liberal.

No período imperial, foi chefe de polícia da Província, durante a presidência de Antônio
Gonçalves Chaves.

Ingressou na Magistratura e exerceu os cargos de Juiz Municipal, em setembro de 1871, e de
Juiz de Direito das Comarcas mineiras de Mariana, Pitangui e Diamantina.

Já na República, foi nomeado Desembargador, chegando a ocupar os cargos de Presidente e
de Vice-Presidente do Tribunal da Relação.

O Magistrado faleceu em 2 de dezembro de 1921, aos 79 anos de idade, na Cidade de Belo
Horizonte.

Referências bibliográficas:
DIÁRIO DE MINAS. Belo Horizonte, 3 de dezembro de 1921, p. 2.
MINAS GERAIS. Belo Horizonte, 3 de dezembro de 1921, p. 6.
O DIÁRIO. Belo Horizonte, 26 de junho de 1964, p. 4.
OTONI, Carlos. Nortistas ilustres. Belo Horizonte: Imprensa Oficial,1907.
Universidade de São Paulo - Faculdade de Direito. Arquivo.

-:::-
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Nota histórica

Acção di Liberdade - 1876 - Comarca do Paraopeba, Sete Lagoas, Tribunal da Relação
do Ouro Preto

Em recente pesquisa na sala de exposição da Memória do Judiciário, encontramos um documento
de extrema valia para os interessados na História do Brasil, principalmente na História de Minas.

Trata-se de uma “Acção di Liberdade” movida por escravos na Província de Minas Gerais, junta-
mente com um curador, contra o suposto senhor dos mesmos. Tal documento é datado do período
compreendido entre janeiro de 1876 e setembro de 1877, ainda sob a vigência do regime monárquico
e da escravidão, além do que a divisão dos territórios não se fazia por federações nem capitanias, e
sim por províncias. 

A Justiça e as relações que estabelecia à época com os senhores e com os escravos estão entre
os principais aspectos a serem destacados no documento. Como se trata de uma “fonte primária” que
relata práticas comuns da Justiça no período imperial, é possível identificar, inclusive, atores sociais e
suas funções, as relações estabelecidas, a validade das provas, a questão das alforrias, as hierarquias,
além de facilitar o entendimento de como era instalado um processo nesse período.

A história se inicia com um requerimento feito por parte do escravo de nome Vicente ao Doutor
Chefe de Polícia, no qual solicita providências para que fosse garantido a ele e suas irmãs o direito à
liberdade. É bom que fique clara a impossibilidade de um escravo, como tal, abrir um processo na
Justiça, mas através de um curador isso era possível.

Neste caso, o curador propôs uma “Acção di liberdade” em nome dos escravos conhecidos
como Vicente, Theresa e Dyonisia. Esses escravos alegavam que o réu, chamado Filicio, mantinha-
os sob cativeiro de maneira ilegal, já que a mãe deles, Anna, havia alcançado a sua liberdade, con-
cedida pela Sr.ª D. Gertrudes, através de uma carta de alforria*. Historicamente, filhos de libertos são
considerados livres, mas, nesse processo, os escravos nasceram livres, mas acabaram sendo
“reescravizados” por Filicio. 

Em seqüência, o Chefe de Polícia remeteu o requerimento ao Juiz Municipal de Sete Lagoas.
O réu, após ser convocado para comparecimento em audiência, apresentou em sua defesa escrita a
matrícula dos escravos e uma justificativa, além de suas testemunhas. Os autores apresentaram tam-
bém suas testemunhas e seus argumentos contra o cativeiro. Os argumentos da acusação insistiam
em que Filicio havia dado fim à carta de liberdade que a mãe dos escravos havia recebido da antiga
senhora e os colocado sob cativeiro ilegalmente. Almejavam pelo direito à liberdade. Por outro lado, a
defesa dizia que Theresa (uma das escravas) havia roubado a carta de título de propriedade e havia
rasgado a mesma ao saber de sua importância. Afirmavam, também, que era de notoriedade pública
que os escravos pertenciam a Filicio.

Os interesses em jogo permeavam as questões da propriedade privada do senhor sobre os
escravos, a validade dos títulos de posse, da carta de alforria e o anseio à liberdade que tocava os cativos.

Apesar de todas as justificativas, de todos os procedimentos tomados, da apelação em primeira
e segunda instâncias, o curador e os escravos não auferiram sucesso nessa “acção”.

* A carta de alforria era uma prática bastante comum no período em que o abolicionismo era uma idéia corrente e várias fatores
apontavam para o fim da escravidão.
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E, em 17 de julho de 1877, o “Procurador da Coroa” determinou em sua sentença a restituição da
posse dos escravos em favor do réu - “levantar o deposito e entrega-los ao reo, seu senhor” -, contrariando
toda a expectativa dos autores do processo.

Os principais envolvidos no documento são:

Escravos: Vicente, Theresa e Dyonisia.
Senhor: Filicio Jose do Altíssimo.
Curador: João Marciano Ferreira da Costa.
Juiz Municipal: Doutor Filippi Gabriel de Castro Vasconcellos.
Escrivão: Joaquim Candido de Andrade.
Chefe de Polícia: Bento Fernandes de Barroso.
Procurador do réu: João Antonio.
Advogado: Candido Luis Oliveira
Juiz de Direito de Curvelo: Joaquim Antonio da Silva Barata.
Desembargadores: Joaquim Caetano da Silva Guimarães e Luiz Gonzaga de Britto Guerra
(Presidente do Tribunal da Relação).

-:::-
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Arbitragem e crise judiciária

Dr. Rogério Medeiros Garcia de Lima*

Como já tivemos ocasião de refletir, a Revolução Francesa de 1789 eclodiu em reação à monarquia
absolutista (Rogério Medeiros G. Lima, 2003:15-16). O rei governava arbitrariamente. Não existiam limites ao
seu poder. O Liberalismo iluminista, inspirador da causa revolucionária, concebeu o Estado de Direito. O
poder deve ser exercido mediante representação. Submete-se às leis votadas pelo Poder Legislativo, inte-
grado pelos representantes dos cidadãos governados.

Durante todo o século XIX, houve o predomínio do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo. Era
preciso consolidar o princípio da legalidade, apanágio das democracias liberais. Ninguém será obrigado
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Todo o poder emana do povo e em seu
nome será exercido. O governante atuará submetido à Constituição e às leis elaboradas pelos represen-
tantes dos cidadãos.

O século XX foi o século das Grandes Guerras e das crises econômicas. Fez-se necessária a
intervenção do Estado na ordem econômica e social. O Poder Executivo concentrou poderes. Permi-
tiu-se-lhe, inclusive, em situações emergenciais, legislar mediante instrumentos tais como decreto-lei
e medida provisória. 

Se o século XIX foi do Legislativo e o século XX foi do Executivo, o século XXI será do Judiciário.
Na nova centúria, o Poder Judiciário conciliará atritos emergentes entre os demais Poderes constituídos.
Viveremos, outrossim, a Era dos Direitos, a que se referiu Norberto Bobbio (1996). A par da liberdade indi-
vidual e da propriedade, estarão garantidos direitos mais abrangentes. Dentre outros, direitos à cidadania,
à dignidade, à justiça social, ao meio ambiente saudável e ao consumo sustentável. Para tanto, neces-
sitamos de uma Justiça contemporânea do século em que vivemos.

O processualista japonês YASUHEI TANIGUCHI, reportando-se à Justiça de seu País, apontou
que, nas grandes cidades japonesas, juízes “sobrecarregados” processam média de trezentos feitos.1

Os magistrados brasileiros têm razões de sobra para invejar os seus pares atuantes nas grandes
cidades japonesas. Aqui os juízes, para manter os serviços em dia, mourejam pelas manhãs, tardes,
noites, fins de semana e até em grande parte dos períodos de férias.

É caótica a situação do Poder Judiciário no Brasil. Segundo estatísticas recentes, temos um
juiz para 25 mil habitantes, ao passo que, em países de Primeiro Mundo, como é o caso da Alemanha,
existe um juiz para cada 4 mil habitantes (Carlos Velloso, 1998:94-111). Na minha tese de doutorado
(O Direito Administrativo e o Poder Judiciário, 2002:94), coligi dados estatísticos comprobatórios da
deterioração da prestação jurisdicional:

(*) Juiz de Direito da 2ª Vara das Sucessões e Ausência da Comarca de Belo Horizonte. Juiz Diretor do Foro Eleitoral de Belo
Horizonte. Doutor em Direito Administrativo pela UFMG. Professor do Centro Universitário Newton Paiva.
1 TANIGUCHI, Yasuhei. O Código de Processo Civil Japonês de 1996 - um processo para o próximo século?. Tradução de José
Carlos Barbosa Moreira. Revista de Processo, São Paulo, Editora RT, nº 99, p. 53, jul.-set. 2000.
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Em 1998, o Supremo Tribunal Federal julgou o absurdo número de 47 mil processos.2 Pior é a situação
do Superior Tribunal de Justiça, onde o volume de feitos cresce em progressão geométrica (Sálvio de
Figueiredo Teixeira, 1998:515-527), decuplicando entre 1990 (11.742 feitos julgados) e 1997 (102.054
feitos julgados). A maior parte dos recursos extraordinários e especiais encerra temas repetitivos.

Diversos não são os números em Minas Gerais. Em 1998, o Tribunal de Justiça recebeu 20.465 proces-
sos. O Tribunal de Alçada, 22.309. Na primeira instância, até fevereiro de 1999, os processos em curso,
na capital e no interior, somavam 1.032.574 (contra 476.987, em 1992). Em 1998, os Juizados Especiais
Cíveis de Belo Horizonte receberam 23.673 feitos.3

Dados mais recentes, divulgados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, referentes ao
período de 1º de agosto de 2003 a 15 de julho de 2004, indicam a distribuição de 53.450 e o julgamento
de 42.571 feitos. Em todo o Estado, o número de processos distribuídos em 2004 alcança a soma de
1.781.306. São números estarrecedores.4

Daí a importância dos mecanismos alternativos de solução de conflitos. O Estado contempo-
râneo já não mais detém o monopólio da produção e distribuição do Direito. Embora seja o Direito
estatal a espécie de juridicidade dominante, ele coexiste com outros modos de juridicidade existentes
na sociedade (Boaventura de Sousa Santos, 1997:175).

MARIA CELINA D'ARAÚJO5 discorreu sobre os chamados “mecanismos alternativos de reso-
lução de conflitos” (Marcs):

As vantagens dos Marcs vêm sendo amplamente consideradas nas novas democracias da América
Latina. Entre elas, destacam-se: redução de custos para o Estado e para o cidadão; celeridade e infor-
malidade; caráter preventivo; incremento na qualidade da resolução de conflitos individuais e coletivos;
fuga do monopólio do Estado como distribuidor de justiça; expansão da ‘cultura da paz’ em contra-
posição a uma idéia de antagonismo entre as partes; incentivo à reestruturação dos sistemas judiciais;
fortalecimento da democracia.

Dentre os Marcs, salienta-se a arbitragem. Arbitragem, ou juízo arbitral, é forma paraestatal de com-
posição de controvérsias, pois se desenvolve sob os “auspícios e a garantia do Estado, mas com a decisão
delegada a particular, cujas decisões se estabilizam uma vez proferidas, inclusive com sanções típicas de
solução estatal (Sálvio de Figueiredo Teixeira)” (Joel Dias Figueira Júnior, 1997:68-69). Importa renúncia à
via judiciária, confiando as partes a solução da lide a pessoas desinteressadas, mas não integrantes do
Poder Judiciário (Humberto Theodoro Júnior, 1984:43).

O professor José Carlos de Magalhães destaca (Irineu Strenger, 1998:11):

A jurisdição de que se acha investido (o árbitro) é a mesma do juiz estatal, com a diferença de que sua
autoridade jurisdicional decorre diretamente das partes, enquanto a do juiz, da comunidade como um
todo, expressa na Constituição.

Assinala Othon Sidou (1997:275) a origem remota da arbitragem:

2 VEJA. São Paulo: Abril, 02 dez. 1998.
3 INFORMATIVO TJMG, p. 3, 6 e 7, maio de 1999. Minas Gerais, 06-abr. 1999.
4 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. Relatório do primeiro ano de gestão da presidência do Desembargador Márcio
Antônio Abreu Corrêa de Marins. Belo Horizonte: TJMG, 2003/2004.
5 D’ARAÚJO, Maria Celina. Democracia e novas institucionalidades jurídicas na América Latina. Revista de Administração
Pública, Rio de Janeiro, FGV, nº 35, p. 156-157, jan./fev. 2001.



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 17-50, out./dez. 2004 19

D
ou

tri
na

O pacto compromissório tem origem nebulosa, ou adentra nas brumas da História, dado que Wenger
(Compendio de Derecho Procesal Civil) afirma ter sido modo de resolver litígios encontrado entre todos
os povos e em todas as épocas. Carnelutti (Sistema de Derecho Procesal Civil) aponta sua prática no
direito helênico.
Como quer que seja, é no direito romano que vamos encontrar a presença transparente do instituto,
precisamente no fragmento do ad Edictum, do jurisconsulto Paulus, recolhido no Digesto, 4.8.1: ‘O
compromisso assemelha-se ao juízo, e tende a encerrar os litígios’.

Luiz Barros Leães (1978:347) também discorre sobre a existência do instituto da arbitragem no
Direito Romano. Gaio, nas Instituições (III, 140), noticia a existência de controvérsia entre juristas acerca da
validade da venda e da locação, por preço a ser determinado por terceiro. Justiniano, com a Constituição
de 531, considerou válida a determinação do preço da compra e venda e da locação, com as seguintes
conseqüências: 1) na hipótese de o terceiro não determinar o preço, a venda deve considerar-se nula, não
havendo possibilidade de se recorrer a outra pessoa, nem sequer ao juiz; e 2) na hipótese de o terceiro
determinar o preço, as partes devem aceitá-lo, sendo-lhes vedada nova discussão ou revisão.

Na Itália, o art. 1.349 do Código Civil de 1942 adotou a arbitragem nos termos do direito clássico.
Também o art. 1.473 admite a possibilidade de as partes confiarem a terceiro a determinação do preço,
sublinhando que, na hipótese de o terceiro não querer ou não poder aceitar o encargo, nem as partes con-
cordarem com a substituição, a nomeação será feita pelo presidente do tribunal do lugar onde foi cele-
brado o contrato.

Segundo Hamilton de Moraes e Barros (1992:285), a Revolução Francesa via a arbitragem com
grande entusiasmo.

Lei de agosto de 1790 a entendia ‘o meio mais razoável para terminar as contestações entre os
cidadãos’. A legislação posterior a facilitava e criava mesmo casos de arbitragem forçada. A experiência
não deu os frutos esperados. A arbitragem forçada desapareceu ali e o Código de Processo apenas
admite a arbitragem voluntária.

Franz Wieacker (1980:532), em excurso histórico sobre o Processo Civil alemão, assinala que a
sociedade germânica, nos albores do século XIX, não se satisfazia com a antiga tradição processual do
direito comum nem com a organização judiciária autoritária da Prússia. Foi o ponto de partida na direção
da adoção dos princípios do processo civil e penal francês:

O ideal da organização processual francesa de 1807 era o caráter imediato e oral do processo, a concen-
tração processual e o poder dispositivo das partes sobre a matéria processual; tudo isto correspondia à
desconfiança no poder absolutista do Estado e no corpo de juristas e à esperança no sentido de cida-
dania; o oposto a estes ideais era, pelo contrário, o processo secreto e escrito conduzido perante o juiz
nomeado ou dependente da autoridade ou pertencente a uma ordem privilegiada.

Sobre a arbitragem no Brasil, discorre Sálvio de Figueiredo Teixeira (1997:27):

Legalmente reconhecida no Brasil desde os tempos da colonização portuguesa, ao contrário do que
normalmente se pensa, a arbitragem já existiu como obrigatória em nosso Direito. Assim, o Código
Comercial de 1850, ainda hoje vigente, estabelecia em alguns de seus dispositivos o arbitramento
obrigatório, como v.g., no art. 294 (...). O Regulamento 737, daquele ano, conhecido como o primeiro
diploma processual brasileiro codificado, por sua vez, previa em seu art. 411 que seria o procedimento
arbitral obrigatório se comerciais as causas. (...) No plano internacional, melhores exemplos não se
poderia ter que aqueles nos quais participou com tanto êxito o Barão do Rio Branco, ampliando em
muito as nossas fronteiras, e pacificamente.
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Ao relatar no Superior Tribunal de Justiça o Recurso Especial nº 15.231-RS (DJU de 09.12.1991),
o ministro Sálvio de Figueiredo consignara ser o juízo arbitral “instituto sem maior incidência na prática e
sem o prestígio internacional da arbitragem, ordenado e vigiado pelo Estado”. Diante desse quadro, foi
editada a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Pretendeu incrementar o instituto da arbitragem em
nosso País. Diferentemente do tradicional juízo arbitral, previsto no Código de Processo Civil, o qual tinha
como requisito de eficácia do laudo arbitral a homologação judicial, agora a decisão do árbitro não é
passível de qualquer recurso ou homologação, a teor do art. 18 da nova Lei da Arbitragem (Ernane Fidélis
dos Santos, 1999:149).

Na dicção de Humberto Theodoro Júnior (1989:1.849):

O compromisso importa afastar a intervenção judicial, ficando a composição da lide a cargo de particu-
lares, da escolha e confiança das partes. Corresponde, portanto, a substitutivo negocial da jurisdição, tal
como se processa com a transação (grifo no original).

O juízo arbitral configura atividade privada, com suporte no compromisso resultante exclusiva-
mente da vontade dos compromissários. É vontade contratual (Othon Sidou, 1997:274). A doutrina
francesa considera a autonomia contratual princípio essencial no âmbito da arbitragem internacional
(Arruda Alvim, 2002:53-54).

Consoante o art. 31 da Lei de Arbitragem, “a sentença arbitral produz, entre as partes, e seus
sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário, sendo conde-
natória, constitui título executivo”. É título executivo extrajudicial (Figueira Júnior, 1997:187).

A vigência da Lei nº 9.307/96 suscitou acirrado debate. O Desembargador paulista ANTÔNIO
RAPHAEL SILVA SALVADOR pugnou pela sua inconstitucionalidade, porque “revoga” o Poder Judiciário,
incumbido exclusivamente do exercício da atividade jurisdicional. Nenhuma exceção consta do texto consti-
tucional. Logo, não se pode desconsiderar o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição de 1988, o qual garante o
direito de ação diretamente ao Judiciário, em qualquer ofensa a direito individual ou não, “para que fiquem
os pobres contratantes livres de coação em contratos com poderosos, como bancos, consórcios, presta-
dores de serviços médicos, imobiliárias e outros iguais, vindo reclamar ao Judiciário ofensas ao seu direito”.6

Pela constitucionalidade do texto legal, propugna JOEL DIAS FIGUEIRA JÚNIOR. Segundo o jurista
catarinense, no sistema da Lei 9.307/96, a renúncia voluntária à jurisdição estatal já se verifica no momento
em que as partes contratam e convencionam a cláusula compromissória. O compromisso arbitral serve como
instrumento destinado a precisar os termos da convenção e, sobretudo, definir os limites da matéria que será
objeto da arbitragem, isto é, a lide propriamente dita, e indicar o árbitro ou tribunal arbitral.7

O Supremo Tribunal Federal decidiu:8

Em sede de juízo arbitral é cediço que a cláusula compromissória, conforme define o art. 4º da Lei
9.307/96, é opção convencionada pelas partes contratantes, para dirimir, mediante arbitragem e não
através da jurisdição estatal, possível litígio oriundo de inadimplemento contratual. Assim, as disposições
contidas nos arts. 6º, parágrafo único, e 7º da Lei de Arbitragem, que possibilitam ao contratante recorrer

6 SALVADOR, Antônio Raphael Silva. Lei de arbitragem: injustiça e ofensa à Constituição. Revista da Escola Paulista da
Magistratura, São Paulo, nº 4, p. 25-32, nov./jun. 1998.
7 FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. A questão da inafastabilidade do controle jurisdicional assegurado pelo art. 5º, XXXV, da CF.
Tribuna da Magistratura - Caderno de Doutrina, São Paulo, Associação Paulista de Magistrados, p. 242-244, set./out. 1997.
8 CORRÊA, Maurício. Sentença Estrangeira Contestada nº 5.847-1 - Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte.
Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 777, p.189, jul. 2000.



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 17-50, out./dez. 2004 21

D
ou

tri
na

ao Poder Judiciário para compelir a parte inadimplente ao cumprimento do avençado, atendem ao dis-
posto no art. 5º, XXXV, da CF, uma vez que, acionado o Juiz estatal para compelir a parte recalcitrante a
assinar o compromisso, não decidirá sem antes verificar se a demanda que se concretizou estava ou não
abrangida pela renúncia declarada na cláusula compromissória.

Também o Superior Tribunal de Justiça inclina-se por convalidar o instituto, imune, em princípio,
à ingerência da jurisdição estatal:9

Tendo as partes validamente estatuído que as controvérsias decorrentes dos contratos de credencia-
mento seriam dirimidas por meio do procedimento previsto na Lei de Arbitragem, a discussão sobre a
infringência às suas cláusulas, bem como o direito a eventual indenização são passíveis de solução
pela via escolhida.

Para Hamilton de Moraes e Barros (1992:285-286), a arbitragem ressurge hoje com grande força.
Ela tem seu merecimento, pois é instrumento válido e altamente prestante para resolver problemas comer-
ciais e industriais:

Os árbitros serão conhecedores das matérias em litígio. A arbitragem seria mais rápida e menos
dispendiosa. Sobretudo sem publicidade. Existem até os que desejam que ela se faça e tenha
eficácia - a decisão arbitral - sem a homologação judiciária, o que permite evitar-se o conhecimen-
to da divergência pelos estranhos e a fiscalização pelo Estado.
De qualquer modo, a arbitragem, em princípio, será mais rápida e menos dispendiosa.
Sendo os árbitros conhecedores da matéria em litígio, não é mais fácil e mais simples ir logo a eles
do que recorrer aos tribunais judiciários, que, para resolver as questões de fato, irão determinar as
perícias que os técnicos realizarão?

Não discrepa Irineu Strenger (1998:13):

A arbitragem, como procedimento jurisdicional, é realidade inconteste que movimenta o mundo do
direito em caráter ascensional. Centenas de países se alinham com leis próprias, buscando sempre
adaptar-se às novas contingências (...). A arbitragem vem constituindo fenômeno de grande
importância e de originalidade fecunda para as relações econômicas, tanto nacionais como interna-
cionais. (...) Esse rápido crescimento tem numerosos fatores: o desenvolvimento espetacular dos
intercâmbios comerciais; a aceitação cada vez mais extensa da arbitragem como modo de regulação
dos litígios; evolução sob influência das organizações internacionais.

Carnelutti (2000:163) destacava as várias razões pelas quais as partes podem preferir a
solução da lide, por meio de árbitros, à solução processual ordinária. Entre outras, a natureza das
questões que exijam experiência particular de quem as tenha de resolver e a conveniência de subtrair
o processo à publicidade.

Figueira Júnior (1997:12) também exalta a inovação legislativa sobre o juízo arbitral:10

A importância da arbitragem reside em ser mais um instrumento institucionalmente legítimo colocado no
sistema à disposição dos jurisdicionados para a busca da solução de seus múltiplos conflitos de ordem
interna ou externa (notadamente nos dias de hoje com a formação de grandes blocos econômicos, com
o fenômeno denominado de ‘globalização’ e do incremento das relações comerciais internacionais), que
serão conhecidos por profissionais especializados técnica ou cientificamente na matéria, objeto da
controvérsia. Tal assertiva, por exemplo, vem sendo comprovada na Comunidade Européia, Nafta e já
começa a ganhar espaço também no Mercosul.

9 Recurso Especial nº 450.881-DF, Min. Castro Filho, DJU, 11.04.2003.
10 Recurso Especial nº 450.881-DF, Min. Castro Filho, DJU de 11.04.2003.
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O art. 301, inciso IX, do Código de Processo Civil impõe ao réu alegar na contestação, antes
de discutir o mérito, “convenção de arbitragem”. Firmada a convenção arbitral, o processo litigioso
deverá ser extinto, sem apreciação de mérito. Cândido Rangel Dinamarco comenta (2001:138):

Como meio alternativo de solução de conflitos, a arbitragem processa-se fora do âmbito do exercício
do poder estatal pelo juiz, de modo que o ajuste para instituir o processo arbitral retira a causa à com-
petência dos órgãos judiciários (Lei nº 9.307, de 23.09.96, esp. art. 3º). É, pois, um pressuposto nega-
tivo de admissibilidade do processo e da sentença de mérito (CPC, art. 267, inc. VII), quer tenha sido
ajustada mediante cláusula compromissória ou compromisso arbitral (arts. 4º e 9º) e ainda quando
celebrada no curso do processo já pendente (art. 9º, fine). Em qualquer das hipóteses, a extinção do
processo jurisdicional eventualmente instaurado será declarada por sentença, a qual terá natureza ter-
minativa, não sendo obviamente uma sentença de mérito (grifos no original).

Nesse sentido, transcrevo ementa do eg. Tribunal de Alçada de Minas Gerais:

A simples existência de qualquer das formas de convenção de arbitragem estabelecida pela Lei 9.307/96, cláusula
compromissória ou compromisso arbitral, conduz, desde que alegada pela parte contrária, à extinção do processo
sem julgamento do mérito, visto que nenhum dos contratantes, sem a concordância do outro, poderá arrepender-se
de opção anterior, voluntária e livremente estabelecida no sentido de que eventuais conflitos sejam dirimidos através
do juízo arbitral.11

Interessante discussão surge em torno da aplicação do instituto da arbitragem aos conflitos
envolvendo relações de consumo. Figueira Júnior afirma que, em linha de princípio, tais conflitos
podem ser solucionados por intermédio de jurisdição estatal tradicional (Justiça Comum), jurisdição
alternativa ou especial (Juizados Cíveis) ou jurisdição paraestatal (juízo arbitral). Versam direitos patri-
moniais disponíveis, os quais admitem transação.12

Porém, não é a forma mais adequada para a resolução de conflitos decorrentes de relações de
consumo, destinando-se sobremaneira à solução de questões cíveis ou mercantis, nacionais ou inter-
nacionais, de grande ou médio porte. Nesses tipos de controvérsias específicas, considera-se que os
consumidores dispõem de outras técnicas e instrumentos menos ortodoxos, simples, informais e
econômicos, tais como mediação e Juizados Especiais Cíveis.

Em regra, a indicação, em cláusula compromissória, de solução de conflitos eventuais e futuros,
por intermédio de juízo arbitral, em relações de consumo decorrentes de contratos padrão ou de adesão,
é nula de pleno direito. Pode o consumidor rechaçá-la perante o Estado-juiz, em demanda apropriada
definida no art. 7º da Lei nº 9.307/90, ressalvada, sempre, a hipótese de iniciativa ou concordância do con-
sumidor em instituir a arbitragem, firmando o compromisso de ratificação. Nesse caso, não poderá mais
recalcitrar ou alegar em demanda futura a nulidade da cláusula compromissória, ressalvadas as hipóteses
dos artigos 32 e 33 da Lei de Arbitragem (estabelecem casos de nulidade da sentença arbitral).

Figueira Júnior (1997:12), enfim, sustenta que a arbitragem:

adquire foro preferencial e finalidade específica em questões decorrentes de relações comerciais
e, em particular, as internacionais, onde há necessidade de conhecimentos específicos, tanto de
direito internacional e comercial, como de costumes e praxes do comércio, sendo visíveis as suas
vantagens.

11 Apelação Cível nº 254.852-9, Juíza Jurema Brasil Marins, Diário do Judiciário-MG, 15.10.1998.
12 FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Acesso à jurisdição arbitral e os conflitos decorrentes das relações de consumo. GENESIS -
Revista de Direito Processual Civil, Curitiba, v. 16, p. 283-306, abr./jun. 2000.
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O civilista argentino Gabriel Stiglitz (1990:50) aponta a existência da chamada “justiça coexis-
tencial”, em cujo âmbito se acentua o emprego de técnicas de mediação e conciliação, as quais
remedeiam a sobrecarga de tarefas do Poder Judiciário. Recomenda-se concretamente a instauração
alternativa de mecanismos de arbitragem e acordo amigável para a composição de interesses con-
trapostos. No entanto, tais modalidades de composição de litígios exigem a composição dos órgãos
julgadores, dentre outros integrantes, por representantes dos grupos de consumidores. 

Outra indagação reporta-se à possibilidade de solução de conflitos mediante juízo arbitral,
quando uma das partes envolvidas for a Administração Pública. LEON FREDJA13 registra o argumento
contrário, fundado na indisponibilidade dos bens públicos. No entanto, a Lei nº 8.987/95, ao dispor
sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos previstos pelo art. 175 da Constituição
Federal, estabeleceu como cláusula essencial a referente ao foro e ao “modo amigável de solução de
divergências contratuais”, conquanto se aplique a esses contratos administrativos a Lei nº 8.666/93
(licitações e contratos):

A Carta Magna não se opõe a soluções heróicas, assim que, no art. 217, trata da Justiça Desportiva
e avisa que o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas,
após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva regulada em lei. Também o art. 114, no seu §
1º, admite a eleição de árbitros, frustrada a negociação coletiva.
A melhor doutrina aconselha, com ênfase, essa postura, destacando-se (...) Carlos Mota Pinto,
Toshio Mukai e Maria C. Menezello.
O Estado (lato sensu) não estará desassistido, porque conta com a presença de seus advogados e
procuradores, nem o Poder Judiciário estará alijado, como demonstrado. Basta que o legislador se sen-
sibilize e consinta, expressamente, que as entidades estatais se submetam à arbitragem.

CAIO TÁCITO não dissente:14

Nem todos os contratos administrativos envolvem necessariamente direitos indisponíveis da Administração.
Certamente, haverá casos em que a prestação assumida pelo Estado possa corresponder a interesses
públicos, de uso de bens públicos ou a fruição de vantagens, que não se compadecem com a disponi-
bilidade ou a alienação do patrimônio estatal.
Quanto a estes, somente o Poder Judiciário poderá, no exercício de suas prerrogativas, impor à
Administração deveres ou obrigações de fazer ou não fazer, de permitir ou de autorizar.
Todavia, quando se trata tão-somente de cláusulas pelas quais a Administração está submetida a
uma contraprestação financeira, não faz sentido ampliar o conceito de indisponibilidade à obrigação
de pagar vinculada à obra ou serviço executado ou ao benefício auferido pela Administração em
virtude de prestação regular do outro contratante.
A convenção de arbitragem será, em tais casos, caminho aberto a que, pelo acordo de vontades,
se possa alcançar a plena eficácia da relação contratual. (...)
Se, indubitavelmente, em certos casos, o princípio da indisponibilidade do interesse público repele o
compromisso arbitral, não há por que obstar o benefício da transação quando a natureza da obrigação
de conteúdo mercantil, a ser cumprida pelo órgão público, possibilita que ao acordo de vontade, fruto
do vínculo bilateral, possa igualmente suceder o procedimento amigável como dirimente de eventual
discrepância no entendimento da latitude da obrigação do administrador.
Mais ainda se compatibiliza o juízo arbitral com atos de gestão de empresa estatal que se dedique
à exploração de atividade econômica na qual, nos termos da Constituição de 1988, art. 173, § 1º,
prevalece o regime jurídico próprio das empresas privadas.

13 SZKLAROWSKY, Leon Fredja. Arbitragem e os contratos administrativos. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro,
v. 209, p. 106, jul./set. 1997.
14 TÁCITO, Caio. Arbitragem nos litígios administrativos. Genesis - Revista de Direito Administrativo, Curitiba, nº 19, p. 736,
out./dez. 1998.
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O acordo conducente ao procedimento arbitral, superando a delonga do rito judicial, favorece a
celeridade na superação de litígios em benefício da dinâmica própria das relações econômicas que
o Estado venha a assumir como imperativo do interesse coletivo.

Em suma, perora Figueira Júnior (1997:12-13), a instituição do novo regime de arbitragem não se
presta necessariamente a desafogar o Judiciário. Entretanto, a redução da sobrecarga da Justiça brasileira
poderá verificar-se de forma lenta e paulatina, à exata medida que o jurisdicionado for absorvendo e
adquirindo a cultura dos meios alternativos de composição dos seus conflitos:

Por isso, não temos dúvida ao afirmar que a importância preponderante da arbitragem reside em ser
mais uma forma alternativa colocada à disposição dos jurisdicionados para buscarem a solução de
seus conflitos. Não objetiva a arbitragem substituir a jurisdição estatal ou concorrer com ela, mas ape-
nas servir como mecanismo opcional hábil voltado à resolução dos grandes conflitos sobretudo de
natureza comercial interna ou internacional.

Vigorou antiga desavença doutrinária em torno da natureza jurídica da função desempenhada pelo
árbitro na resolução de litígio privado (Othon Sidou, 1997:274). Grandes processualistas, com destaque
para Chiovenda, eram infensos a considerar o juízo arbitral órgão de jurisdição. O argumento-chave se
assentava no fato de a decisão dos árbitros não ser considerada título executivo, por depender o laudo de
homologação judicial. Na Itália, portanto, surgiu uma concepção negativista em torno do juízo arbitral.

No Brasil, segundo DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO, não temos ainda a cultura da
arbitragem. O positivismo jurídico sempre sobrevalorizou as fórmulas escritas e o estatismo, aliados a
uma “kafkiana processualística”.15 Após a vigência da Lei nº 9.307/96, muitos magistrados se expres-
saram desfavoravelmente ao instituto. Todavia, para Sálvio de Figueiredo Teixeira, esses pronuncia-
mentos são isolados e não espelham desconforto da magistratura brasileira em relação à arbitragem.
A resistência à expansão do instituto, no Brasil, não pode ser atribuída a óbices opostos pelo
Judiciário. O tratamento tradicionalmente dado à arbitragem no Brasil, interna e externamente, era “o
reflexo da arraigada mentalidade jurisdicionalista, o que explicaria, de certa forma, a resistência
brasileira aos tratados e convenções internacionais sobre arbitragem” (1997:28), grifei.

Concluiu magistralmente Teixeira (1997:33):

Fazendo coro com o Prof. Carlos Alberto Carmona, ‘o Brasil não pode ficar alheio aos ventos que
sopram em outros países’. Em outras palavras, e repetindo Benjamin Cardozo, em sua evocação a
Roscoe Pound, ‘o direito deve ser estável, mas não pode permanecer estático’, ‘o jurista, como o via-
jante, deve estar pronto para o amanhã’.
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Aspectos penais da exploração clandestina de recursos minerais
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mineração: competência e concurso de infrações. 4 Conclusão. 5 Referências bibliográficas.

1 Introdução

A exploração de recursos minerais constitui atividade econômica de fundamental importância para
os Estados. E esse não é um fenômeno contemporâneo. Portugal e Espanha, por exemplo, foram ricas
metrópoles durante o período das grandes navegações e do colonialismo à custa exatamente da extração
de ouro e prata de suas colônias. Sejam metais, jazidas de fertilizantes, jazidas de água mineral, petróleo,
pedras preciosas, areia, entre outros, os recursos minerais, sua exploração e os efeitos decorrentes dessa
atividade econômica vêm crescendo em relevância no mundo contemporâneo. Para se constatar que
questões como a cotação dos recursos minerais e as disputas decorrentes da escassez dos minerais,
especialmente petróleo, a cada dia afetam mais diretamente a vida humana, basta passar os olhos sobre
as manchetes do jornal do dia ou assistir ao noticiário na TV. Além do aspecto econômico, os diversos
impactos ambientais causados pelas atividades de mineração são também questões amplamente debati-
das pela sociedade. Temas como o desmatamento nas áreas de operações,1 a alteração do padrão
topográfico conseqüente da deposição de estéril e na abertura da cava de exaustão, a necessidade de
preservação dos recursos hídricos de infiltrações e as obras de solo,2 por exemplo, interessam a todos.
Fazem parte da discussão sobre qualidade de vida atual e das gerações futuras.

O Direito, como conjunto das normas que se ocupa da disciplina das relações humanas em sociedade,
também ordena a mineração. No Brasil, a Constituição Federal inclui os recursos minerais, inclusive de sub-
solo, entre os bens da União (art. 20, IX), ente federativo a quem compete, privativamente, legislar sobre a
matéria (art. 22, XII) e autorizar ou conceder a exploração, ou seja, a pesquisa e a lavra das jazidas minerais
(art. 176, caput e § 1º). Mas à exploração de recursos minerais são impostos limites decorrentes exatamente
da necessidade de preservação do meio ambiente. Nesse sentido, dispõe a Carta Constitucional que todos
têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225, caput). Assim, aquele que
explorar recursos minerais está obrigado a recuperar o meio ambiente degradado (art. 225, § 2º).

2 Bens jurídicos

Na seara do Direito Penal, dois diplomas legais procuram proteger os bens jurídicos relacionados
à mineração, a saber, o patrimônio (da União) e o meio ambiente: a Lei 8.176, de 08 de fevereiro de 1991,
que em seu art. 2º prevê o crime de usurpação, e a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, cujo art. 55 tipi-
fica o crime ambiental decorrente de mineração, verbis:

(*) Mestre em Direito Comercial pela UFMG (1996). Doutora em Direito Tributário pela UFMG (2004). Juíza Criminal em Minas
Gerais.
1 Que abrangem o núcleo de mineração constituído pela mina, bancadas de estéril, deposição de rejeitos, estradas de serviços,
usinas e áreas de apoio social e infra-estrutura
2 Em que as atividades estão relacionadas com as ações de escavação, desmonte, rebaixamento de lencol, transporte e bota-
fora de materiais, construção de drenagens, estradas e praças de trabalho.
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Art. 2º Constitui crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpação, produzir bens ou explorar
matéria-prima pertencentes à União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações
impostas pelo título autorizativo.
Pena - detenção de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. (Lei 8.176/91).

Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização,
permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida:
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explo-
rada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão com-
petente (Lei 9.605/98).

A respeito dessas normas incriminadoras, primeiramente cumpre salientar que o art. 55 da Lei
9.605/98 revogou o art. 21 da Lei 7.805/89, que dispunha: “A realização de trabalhos de extração de
substâncias minerais, sem a competente permissão, concessão ou licença, constitui crime, sujeito a
penas de reclusão de 3 (três) meses a 3 (três) anos e multa”. Nesse sentido, a lição do Professor
PAULO AFFONSO LEME MACHADO: 

O novo texto da Lei 9.605/98 abrange todo tipo de trabalho levado a efeito no terreno mineral, inci-
dindo sobre a pesquisa, a lavra ou a extração de recursos minerais, sem prévia intervenção do
Poder Público, através da autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a
obtida. Não é a obtenção de substâncias minerais que configura o crime, mas a realização dos tra-
balhos. Assim, se houver trabalhos sem a concordância da Administração Pública e não se con-
seguir a extração de minerais ou os mesmos não forem encontrados, já há a tipificação do crime.
Quem for beneficiário dos atos administrativos que lhe outorguem o direito de realizar a exploração
mineral, mas agir em desacordo com o conteúdo desses atos, também comete crime. Essa deso-
bediência aos termos da autorização, da licença, da concessão ou da permissão não precisa ser
sancionada previamente pela Administração Pública mineral ou ambiental para que o crime esteja
consumado. Constatada a incorreção e não havendo qualquer acordo administrativo válido conce-
dendo prazo para a correção da infração, a inércia da pessoa física ou jurídica ou sua ação
desobediente configuram crime. Mesmo que não estejam descritas as determinações ambientais em
cada um dos atos administrativos referidos, é dever legal do beneficiário desses atos administrativos
cientificar-se das obrigações constantes da lei mineral e ambiental, pois ‘o desconhecimento da lei
é inescusável’ (art. 21 do Código Penal).3

Essa conclusão, note-se, já foi chancelada pela jurisprudência, como se vê do aresto abaixo
colacionado:

Processo penal. Recurso criminal. Atividade garimpeira sem permissão. Rejeição de denúncia. Lei
7.805/89.
- 1. Embora cabível o recebimento da denúncia por infração do artigo 21 da Lei nº 7.805/1989,
impõe-se o enquadramento da conduta no artigo 55 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,
que, reproduzindo aquele tipo, o apenou mais brandamente, sendo o caso de, por mais benéfico,
aplicá-lo retroativamente.
- 2. Aplicação retroativa da lei mais benéfica, acarretando a extinção da punibilidade pela pena
cominada em abstrato ao delito.
- 3. Prescrição da pretensão punitiva decretada.
- 4. Apelação do MP prejudicada (TRF 1ª Região, 4ª Turma, RCCR 93.01.17079-5/MG, Rel. Des.
Federal Hilton Queiroz, DJU de 03.08.1998, p. 461).

3 Da poluição e de outros crimes ambientais na Lei 9.605/98. www.femperj.org.br/artigos/meiamb/apostila.htm. Acesso em: 08.12.2004.
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Mas o art. 55 da Lei 9.605/98 não abrange o tipo do art. 2º da Lei 8.176/91. Essas normas
penais protegem bens jurídicos diversos. Não há que se falar, portanto, em revogação do art. 2º da
Lei 8.176/91 no caso.

A Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1.998, “dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências”. O art. 55, supracolacionado,
está inserido na Seção III, intitulada “Da Poluição e outros Crimes Ambientais”, o que evidencia não abranger
a norma, ao mesmo tempo, os aspectos ambientais e patrimoniais da exploração mineral. Tratando-se (a Lei
9.605/98) de um diploma de proteção ao meio ambiente, a “autorização, permissão, concessão ou licença”
referidas no tipo (art. 55) só pode ser ambiental. E essa conclusão também se extrai da disposição constante
do parágrafo único do dispositivo em exame (art. 55): “Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar
a área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determi-
nação do órgão competente”. É que a única recuperação cabível é a do meio ambiente. Para a “recom-
posição patrimonial” da União, a Constituição Federal prevê a “compensação financeira” pela exploração de
petróleo ou gás natural, recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos mi-
nerais no território, na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva (art. 20, §
1º).4 Portanto, os dispositivos do caput e do parágrafo único do art. 55 da Lei 9.605/98 prevêem exclusiva-
mente crimes ambientais. Registre-se que este tipo legal não reclama a ocorrência efetiva de poluição do
meio ambiente. Se esta ocorrer, estará configurado o crime de poluição, previsto no art. 54 e seus parágrafos
do mesmo diploma legislativo. Nesse dispositivo legal (art. 54), estão contemplados comportamentos
dolosos e culposos, bem como seis formas qualificadas do delito.5 Cumpre salientar que no caso de efetiva
poluição ao meio ambiente se caracteriza o concurso formal entre os delitos dos arts. 54 e 55, Lei 9.605/98,
aplicando-se o disposto no art. 70 do Código Penal. Aplicar-se-á ao agente a pena mais grave dentre as
cabíveis, aumentada de um sexto até metade, ou, no caso de desígnios autônomos na ação ou omissão
dolosa, somar-se-ão as penas.

O art. 2º da Lei 8.176/91, por seu turno, descreve o crime de usurpação como modalidade de delito
contra o patrimônio público, consistente em “produzir bens ou explorar matéria-prima pertencente à União,
sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo”. Esse diploma
legal (Lei 8.176/91) “define crimes contra a ordem econômica e cria o sistema de estoque de combustíveis”.
Não trata de questões ambientais. O tipo penal (art. 2º) indica claramente que a sua natureza é de crime con-
tra o patrimônio, na modalidade usurpação. Usurpação é o ato ou efeito de apossar-se violentamente,
adquirir com fraude, alcançar sem direito, obter por artifício. E matéria-prima, outro termo fundamental para
a compreensão da norma incriminadora em exame, é a substância em estado bruto, principal e essencial,

4 A compensação financeira foi regularmentada pelas Leis 7.990/89 (arts. 1º e 6º) e 8.001/90.
5 Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou
que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
§ 1º Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa.
§ 2º Se o crime:
I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana;
II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que
cause danos diretos à saúde da população;
III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade;
IV - dificultar ou impedir o uso público das praias;
V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo
com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos.
§ 3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade com-
petente, medidas de proteção em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.
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com que é “fabricada” alguma coisa ou, em outras palavras, que é destinada à obtenção direta de produto
técnico por processo químico, físico ou biológico, como os recursos minerais.

Observe-se que o mesmo tipo legal (art. 2º) incrimina também a produção de bens pertencentes
à União e, quanto a esse ponto, vale lembrar: 1) que a exploração de matéria-prima antecede a pro-
dução de bens; e 2) que a União detém o monopólio da produção de bens relacionados ao petróleo
e aos minérios e minerais radioativos e seus derivados (art. 177, CF).6

Destarte, o escopo da norma do art. 2º da Lei 8.176/91 é, exclusivamente, a proteção de bens da
União, não a proteção do meio ambiente. O foco está no prejuízo resultante da usurpação patrimonial.
Para a caracterização do delito, há necessidade de efetiva extração do mineral. O crime é material e de
dano, e não formal e de perigo, como o crime ambiental do art. 55 da Lei 9.605/98. Assim, e em sendo os
recursos minerais bens da União (art. 20, IX, CF/88) e como a União detém a competência para regular
a sua exploração (art. 22, XII, CF/88), a autorização legal/título autorizativo referidos na norma em exame
(art. 2º) não são ambientais, e sim a autorização de pesquisa e a permissão de lavra garimpeira, da com-
petência do Departamento Nacional de Produção Mineral.7

É certo que, entre as competências do DNPM, está a de “baixar normas, em caráter complementar,
e exercer fiscalização sobre o controle ambiental, a higiene e a segurança das atividades de mineração,
atuando em articulação com os demais órgãos responsáveis pelo meio ambiente e pela higiene, segurança
e saúde ocupacional dos trabalhadores” (art. 3º, VII, da Lei 8.876/94). Mas essa atuação na questão
ambiental é apenas complementar, como dispõe expressamente a lei, e seu objetivo é, na verdade, a explo-
ração econômica eficiente dos recursos minerais e matérias-primas (o foco patrimonial/econômico).

Por fim, robora essa conclusão o fato de que a licença ambiental é requisito para a obtenção,
no DNPM, dos títulos minerários como o registro de licença (licenciamento) e o registro de permissão
de lavra garimpeira (Lei 6.567/98, Instrução Normativa do Diretor-Geral do DNPM 001/01).

Portanto, quando se fala em atividade minerária, é a ausência desse título ou a exploração em
desacordo com o mesmo que constitui requisito essencial à prática do crime de usurpação, como
definido em lei, e não a falta de licença ambiental ou a prática de poluição ambiental.

6 “Art. 177. Constituem monopólio da União:
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos;
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;
III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores;
IV - o transporte marítimo de petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem
assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem;
V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus
derivados”.
7 A autorização de pesquisa e a concessão de lavra são competências do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM -, instituído
como autarquia pela Lei 8.876, de 02.05.1994, como se verifica do disposto no art. 3º deste diploma legal, verbis:
"Art. 3º A autarquia DNPM terá como finalidade promover o planejamento e o fomento da exploração e do aproveitamento dos recur-
sos minerais e superintender as pesquisas geológicas, minerais e de tecnologia mineral, bem como assegurar, controlar e fiscalizar o
exercício das atividades de mineração em todo o território nacional, na forma do que dispõe o Código de Mineração, o Código de
Águas Minerais, os respectivos regulamentos e a legislação que os complementa, competindo-lhe, em especial:
I - promover a outorga, ou propô-la à autoridade competente, quando for o caso, dos títulos minerários relativos à exploração e ao
aproveitamento dos recursos minerais, e expedir os demais atos referentes à execução da legislação minerária;
(...)
VI - fiscalizar a pesquisa, a lavra, o beneficiamento e a comercialização dos bens minerais, podendo realizar vistorias, autuar infratores
e impor as sanções cabíveis, na conformidade do disposto na legislação minerária;
(...);
XI - estabelecer as áreas e as condições para o exercício da garimpagem em forma individual ou associativa".
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3 Crime ambiental e crime de usurpação em atividade minerária: competência e concurso de infrações

É possível que o empreendedor mineral possua licença do órgão ambiental municipal ou do órgão
ambiental estadual e, desta forma, explore os recursos minerais de propriedade da União sem causar
poluição e sem a devida autorização legal do DNPM. Nesse caso, não haverá crime ambiental, mas, tão-
somente, crime patrimonial contra a União (art. 2º da Lei 8.176/91). Da mesma forma, só haverá o crime
de usurpação se a extração mineral não depender de autorização ambiental, como quando o urânio ou ouro
é encontrado na superfície e é simplesmente coletado, sem dano ambiental. Nesse caso, tratando o crime
de usurpação de delito autônomo, não dependente e distinto de qualquer infração ambiental, cabe à Justiça
Federal o seu conhecimento e julgamento. Dispõe o art. 109, IV, da Constituição Federal:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: (...)
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse
da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e
ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral.

Mas também pode acontecer de a exploração estar sendo feita à míngua de qualquer licença,
ou seja, o agente não possui as licenças ambiental e garimpeira. Nesse caso, há que se verificar se
houve, ou não, a efetiva extração de recursos minerais. 

O agente pode colocar uma bomba de sucção em um rio ou córrego para extrair diamantes, mas
nada obter. Nesse caso, à míngua das licenças e diante da inexistência de prejuízo para a União, estará
caracterizado apenas o crime ambiental. Os crimes ambientais, regra geral, são da competência da Justiça
Estadual. O Poder Judiciário dos Estados, como se sabe, possui competência residual, vale dizer,
abrangente de qualquer questão que não esteja no rol de competência das Justiças especializadas.

Já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

Crime ambiental - Empresa privada - Poluição hídrica e atmosférica - Rio federal - Processo e julga-
mento - Competência da Justiça Estadual comum - Decisão do juiz da Vara Criminal que declina de sua
competência para a Justiça Federal - Recurso em sentido estrito - Cabimento. (...)
- O simples fato de a União ser a proprietária do solo, subsolo ou do curso d’água degradado não
desloca para o foro federal a competência para o processo e julgamento do crime ambiental. O
despejo de poluentes em rio federal por empresa particular, por si só, não é motivo suficiente para
transpor a competência do julgamento para o Juízo Federal. Entendimento diverso retiraria a com-
petência da Justiça comum estadual para julgar a maioria dos crimes de poluição hídrica, tendo em
vista que a poluição lançada na maioria dos rios brasileiros sempre afetaria um rio federal ou o mar
territorial, que são considerados bens da União. Nesta mesma linha de raciocínio, também não
caberia à Justiça Estadual apreciar a maior parte dos casos envolvendo poluição atmosférica, já que
bens da União, como parques e repartições públicas federais, sofreriam também as conseqüências
da chuva ácida provocadas pelo agente poluidor.
- Na definição da competência constitucional da Justiça Federal para os crimes ambientais, não basta que
a União seja proprietária do bem que está sofrendo a degradação. Havendo litígio sobre o bem degra-
dado e não tendo o agente poluidor relação com a União, a competência para julgar o delito ambiental
será da Justiça comum estadual, que, ademais, é o juízo natural para crimes desta natureza.
- Sendo a proteção ao meio ambiente matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios e inexistindo, quanto aos crimes ambientais, dispositivo constitucional ou legal
expresso sobre qual a Justiça competente para o seu julgamento, tem-se que, em regra, o processo e
o julgamento dos crimes ambientais são da competência da Justiça comum estadual.
- No caso de crime ambiental, o interesse da população local sobrepuja qualquer outro interesse, já
que é ela a principal prejudicada. Em matéria processual penal, é correto afirmar que, quando o sujeito
passivo de um crime é a coletividade, a competência para o processo e julgamento é da Justiça esta-
dual. Só se verifica a competência da Justiça Federal em ocorrendo, além desse prejuízo genérico para
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a coletividade, concomitantemente uma lesão que venha a atingir diretamente a administração federal,
seus bens, serviços ou outro interesse específico seu ou de suas entidades (Recurso em Sentido
Estrito nº 204.079-8/00; Comarca de Juiz de Fora; Rel. Des. Odilon Ferreira; j. em 11.12.2001;
“Jurisprudência Mineira”, 160/441).

Mas, se efetivamente for extraída alguma matéria-prima mineral, então poderá haver concurso
dos crimes ambiental (art. 55 da Lei 9.605/98) e de usurpação contra a União (art. 2º da Lei 8.176/91).
Cumpre examinar, então, o juízo competente nessa hipótese.

Na forma do art. 77, CPP, a competência é determinada pela continência no caso de concurso de pes-
soas, concurso formal de crimes, erro na execução e resultado diverso do pretendido. Continência tem o sen-
tido de uma coisa contida na outra, em que não é possível a separação. No direito processual, como ensina
MIRABETE, “significa uma forma de alteração do caminho ordinário de determinação da competência ou de
sua modificação, impondo a reunião em um mesmo processo, com fundamento no concurso de pessoas ou
no concurso de crimes, de mais de um autor ou de mais de um ilícito”.8 Observe-se que na hipótese de conti-
nência entre crimes que se apuram perante a Justiça Federal e a Justiça dos Estados, da mesma categoria,
prevalece a competência da primeira, que tem sede constitucional, em detrimento da competência da
segunda, que é de natureza residual, como já mencionado. Importa ressaltar, ainda, que eventual absolvição
pelo crime que acarretou a conexão ou continência não faz cessar a competência em relação aos demais
crimes (art. 81, CPP).

No caso de concurso material de crimes, não há conexão nem continência, ou seja, não há
unidade de processo e julgamento dos ilícitos. Cada qual prossegue no seu caminho natural de identi-
ficação de competência.

Quando o agente realiza a lavra clandestina de recursos minerais sem qualquer autorização, pratica
simultaneamente o crime ambiental e o crime de usurpação. A ação é, normalmente, uma só, apesar de
serem dois os resultados da conduta. Então, o caso é de concurso formal entre as infrações, o que importa
em continência, deslocando a competência do crime ambiental para o âmbito da Justiça Federal, ainda que,
ao final, as penas venham a ser aplicadas cumulativamente, como ocorre no concurso material.

O art. 70 divide-se em duas partes. Na primeira, prevê-se o concurso formal próprio, também
chamado concurso formal perfeito, em que o agente, “mediante uma só ação ou omissão, pratica dois
ou mais crimes, idênticos ou não”, com unidade de desígnios, ou seja, desde que enderece sua vontade
ao alcance de um só efeito criminoso. Exemplo: enfermeira subtrai, para si, comprimidos psicotrópicos
do hospital onde trabalha (concurso formal dos arts. 155, CP, e 16, Lei 6.368/76). Em casos como o
ilustrado, o agente tem em mente uma só conduta, pouco importando quantos delitos irá praticar.
Recebe, portanto, a pena do delito mais grave com o aumento determinado pelo legislador. Na segunda
parte do art. 70, está previsto o concurso formal impróprio, ou concurso formal imperfeito. Nessa espécie,
os delitos concorrentes, decorrentes de uma só conduta, resultam de desígnios autônomos. Em conse-
qüência dessa caracterização, vale dizer, do reconhecimento da independência das intenções do
agente, as penas aplicam-se cumulativamente, conforme a regra do concurso material. A intenção do
legislador é clara: retirar o benefício daquele que tem por fim atingir dois ou mais bens jurídicos diferentes
e o faz mediante uma única ação ou omissão.

Entretanto, não existe uma conceituação objetiva de “desígnios autônomos”, cabendo ao juiz, no
caso concreto, deliberar a melhor forma de concurso a aplicar. Em exemplos de BASILEU GARCIA

8 In Código de Processo Penal interpretado: referências doutrinárias, indicações legais, resenha jurisprudencial. 5. ed. São
Paulo: Atlas, p. 150.
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(Instituições de Direito Penal, t. II, p. 576): a cozinheira que, pretendendo assassinar todos os membros
de uma família para a qual trabalha, coloca veneno na refeição a ser servida está praticando vários deli-
tos com uma só ação. Merece, pois, ser punida pela unidade de resolução (“desígnios autônomos”) com
que agiu, recebendo a pena que seria cabível pela aplicação do concurso material (art. 70, 2ª parte, CP).
Mas, se alguém vai à sacada de um prédio, chamado por populares, e brada-lhes: “Patifes!”, estaria
ofendendo a honra de um ou de todos? Qual seria a sua intenção? Pelo plural utilizado, pode-se crer
estar ofendendo mais de uma pessoa. Teria, no entanto, cabimento aplicar-lhe o concurso material,
somando as penas, num total de 30 ou 40 injúrias? É claro que não. Não teve o agente “vários
desígnios”, pretendendo atingir várias pessoas determinadas, mas apenas um grupo de pessoas, de
modo indefinido. É por isso que o mestre paulista sugere, ao final de seu raciocínio, dever o magistrado,
valendo-se da eqüidade, decidir à luz do caso concreto, tendo em vista a inegável insuficiência dos
critérios legais, sem fechar questão em torno de o dolo dever ser direto ou indireto (eventual). Mas essa
posição no que se refere ao dolo não é unânime na doutrina. Para HELENO FRAGOSO, “a expressão
desígnio exclui o dolo eventual” (Lições de Direito Penal, 4. ed., p. 349).

Entretanto, o dolo eventual também representa o endereçamento da vontade do agente, pois ele,
embora vislumbrando a possibilidade de ocorrência de um segundo resultado, não desejado, mas admitido,
aceita-o. Ora, admitindo o segundo resultado e aceitando-o, o agente demonstra unidade de resolução, e,
portanto, não há dúvidas de que age com desígnios autônomos. Nesse sentido, já decidiu o Supremo
Tribunal Federal:

Homicídio - Aberratio ictus - Crimes praticados com dolo eventual - Pena - Aplicação cumulativa das repri-
mendas, conforme previsto no art. 70, parte final, do CP. - Ocorrendo a figura da aberratio ictus, mas com
dolo eventual, em face da previsibilidade do risco de lesão em relação a terceiros, conquanto se tenha
concurso formal de crimes dolosos, as penas são aplicadas cumulativamente, de conformidade com a
norma do art. 70, parte final, do Código Penal. Constrangimento ilegal não caracterizado. Habeas corpus
conhecido, mas indeferido (HC 73.548-7, 1ª T., j. em 12.03.1996, Rel. Min. Ilmar Galvão, RT, 731/527).

Observe-se que, no caso de lavra clandestina, o dano ambiental é, regra geral, peculiar. O crime
ambiental, na espécie, configura o que a doutrina chama de dolo direto de segundo grau. CLAUS ROXIN
explica:

o primeiro (dolo direto de primeiro grau) é a intenção do agente, voltada a determinado resultado,
efetivamente perseguido, abrangendo os meios empregados para tanto (ex.: o atirador, almejando
a morte da vítima, desfere-lhe certeiro e fatal tiro); o segundo (dolo direto de segundo grau) é a
intenção do agente, voltada a determinado resultado, efetivamente desejado, embora, na utilização
dos meios para alcançá-lo, termine por incluir efeitos colaterais, praticamente certos. O agente não
persegue os efeitos colaterais, mas tem por certa a sua ocorrência, caso se concretize o resultado
almejado. O exemplo é do matador que, pretendendo atingir determinada pessoa, situada em lugar
público, planta uma bomba, que, ao detonar, certamente matará outras pessoas ao redor. Ainda
que não queira atingir essas outras pessoas, tem por certo o resultado, caso a bomba estoure,
como planejado. Diferencia-se do dolo eventual, porque neste caso o agente não persegue o resul-
tado típico atingido, e a sua vontade, portanto, está configurada mais debilmente. Não quer o autor
determinado objetivo, mas somente assume o risco que ocorra.9

Considerando que a lavra clandestina prescinde da observância das normas ambientais, é reali-
zada independentemente da necessária licença ambiental e causa, salvo hipótese de afloramento dos
recursos minerais, inegável prejuízo ao meio ambiente, com efeitos de público e notório conhecimento,
pois amplamente divulgados pelo rádio, televisão e jornais, tratando-se de tema de atual discussão pela

9 In Derecho Penal - parte general, t. I, p. 415/416 e 423/424 apud NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 4.
ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 139.
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sociedade brasileira e até planetária, não se afigura jurídico e mesmo razoável desconsiderar os danos
ao meio ambiente decorrentes desta atividade como danos potenciais certos e, portanto, constituintes de
dolo direto do agente, na modalidade de segundo grau, subsistindo íntegra a culpabilidade pelos fatos
diversos.

Assim, ainda que não se considere o dolo eventual como incluído no termo “desígnio”, a espécie em
exame, por referir-se a dolo direto de segundo grau, merece o tratamento previsto para o concurso formal
na modalidade imprópria ou imperfeita: os crimes devem ser julgados pela Justiça Federal, e as penas dos
crimes devem ser somadas.

4 Conclusão

Em termos de exploração de recursos minerais, dois são os bens jurídicos protegidos pelo
Direito Penal brasileiro: o meio ambiente e o patrimônio da União. Nesse sentido, o art. 55 da Lei
9.605/98 não revogou o art. 2º da Lei 8.176/91.

O agente, em sua atividade extrativa, pode ou não praticar ambos os delitos, que, isoladamente
considerados, são da competência de Justiças diferentes. Os crimes ambientais são da competência
da Justiça Estadual, enquanto os crimes praticados contra a União são da competência da Justiça
Federal. No caso de concurso das infrações (art. 55 da Lei 9.605/98 e art. 2º da Lei 8.176/91), carac-
teriza-se a continência, pois, mediante uma só conduta - a extração de recursos minerais sem as
licenças ambiental e minerária -, o agente pratica dois crimes distintos, o que acarreta a competência
da Justiça Federal para apreciar ambos os delitos.

Apesar de o concurso de crimes ser formal, o crime ambiental, no caso de exploração ilegal de
recursos minerais, é praticado mediante dolo direto de segundo grau, e, dessa forma, verifica-se a ação
com unidade de resolução e, portanto, “desígnios autônomos”. Dessa forma, as penas dos delitos devem
ser somadas como na regra do concurso material.
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Processo penal ambiental: aspectos processuais da Lei 9.605/98*

Alessandra Coelho Dutra** 

Sumário: 1 Introdução. 2 Ação penal pública 2.1 Competência. 2.2 Instrução criminal e competência
processual: federal ou estadual? 3 Processo penal ambiental/Lei 9.605/98. 3.1 Transação penal. 3.2 Penas
de menor potencial ofensivo. 3.3 Suspensão do processo. 4 Responsabilidade penal da pessoa jurídica.
4.1 Penas aplicáveis à pessoa jurídica. 5 Conclusão. 6 Referências bibliográficas.

É muito difícil pensar nobremente quando se pensa apenas para viver (Jean-Jacques Rousseau,
17.12.1778).

1 Introdução

A priori, faz-se mister trazer a lume o elementar conceito de meio ambiente. Assevera o mestre
JOSÉ AFONSO DA SILVA que:

O conceito de meio ambiente há de ser, pois, globalizante abrangente de toda natureza original e arti-
ficial, bem como os bens culturais correlatos, compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, a flora, as
belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e arqueológico.1

Dessa forma, visando conservar e preservar o meio ambiente, bem essencial para a própria
manutenção da vida humana, o Direito Ambiental se define como sendo um conjunto de normas e institutos
jurídicos que tem como objetivo disciplinar o comportamento humano em relação ao meio ambiente.

Nesse sentido, o direito fundamental reconhece no artigo 225, caput, da Constituição Federal que
“todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia quali-
dade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações”. Assim, trouxe, de forma expressa, a necessidade da real preservação e
conservação do meio ambiente como um direito de todos e inerente à pessoa humana. 

Em tempos modernos, com a elevação da densidade demográfica e o alto desenvolvimento
econômico, tem aumentado consideravelmente o número de litígios, inclusive jurídicos, que, no caso,
tem como protagonista o ser humano, as instituições e os bens ambientais (lato sensu). Atento a isso,
o legislador, acreditando na importância de proteger os interesses ambientais, criou leis que deram à
relação jurídica entre o homem e o meio ambiente novos paradigmas.

Na própria Carta Magna, inclusive, o legislador, procurando assegurar a efetividade desses direitos,
recomenda a adoção de sanções penais, ao lado das sanções civis e administrativas, às pessoas físicas e
jurídicas. Assim preconiza o § 3º do art. 225, in verbis:

Art. 225. (...)

(*) Monografia apresentada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como exigência para obtenção do certificado de conclusão
do Curso de Atualização em Direito Ambiental (CADA).
(**) Bacharel em Direito. Assessora no TJMG.
1 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 2. ed. Malheiros Editores, 1995, p.1.
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§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas
físicas ou jurídicas, a sanções penais administrativas, independentemente da obrigação de reparar os
danos causados.

Saliente-se que a intromissão do Direito Penal na proteção do meio ambiente se deu em razão
da lesividade da conduta ou da atividade do homem que causam graves danos aos bens ambientais.
Como averbam PAULO JOSÉ DA COSTA JR. e GIORGIO GREGORI, “nascem, assim, as bases para
a criação de um verdadeiro Direito Penal social, isto é, de um Direito Penal que oferece sustento e
proteção aos valores do homem que opera em sociedade”.2

O Direito Penal, com suas características repressiva, retributiva e preventiva, só deve ser
empregado quando falharem ou forem insuficientes as medidas administrativas de controle e res-
trição, ou forem inaplicáveis as normas de Direito Civil, não excluindo a possibilidade de uma reper-
cussão jurídica tripla ao sujeito ativo da danosidade ambiental.

Contudo, tal proteção não poderia limitar-se à natureza de forma meramente programática, já
que o § 1º do art. 225 da CF estabelece normas concretas para efetivar tais direitos difusos. Atenta a
isso, a Lei 9.605/98 dispõe sobre sanções penais e administrativas aplicáveis a pessoas físicas e
jurídicas, sanções estas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

A ação e o processo penal são tratados nos artigos 26, 27 e 28 da lei supracitada, os quais
trazem algumas modificações na Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. Consideram-se algumas
destas modificações a ampliação de imediato da pena restritiva de direito ou multa, sendo indispen-
sável à prévia composição do dano ambiental, e, para a declaração da extinção da punibilidade, o
laudo de constatação de reparação do dano ambiental. Além de prever que as ações penais são públi-
cas incondicionadas, vale ressaltar que o Ministério Público não estará sujeito a nenhuma represen-
tação do ofendido para exercer o jus puniendi.

Visto isso, é de se salientar que este trabalho visa percorrer o território da ação e do processo penal,
esclarecendo conceitos e esmiuçando as modificações e novidades do processo penal ambiental.

2 Ação penal pública

A Constituição Federal, em seu art. 129, I, dispõe, in verbis: 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, ação penal pública, na forma da lei.

Dispõe o Código Penal, em seu art. 100, in verbis:

Art. 100. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido.
§ 1º Ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei exige, de repre-
sentação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça.

O art. 26 da Lei 9.605/98 regulamenta que:

Art. 26. Nas infrações penais previstas nesta lei, a ação penal é pública incondicionada.

2 COSTA JÚNIOR, Paulo José da; GREGORI, Giorgio. Direito penal ecológico. São Paulo, CETSB.
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Tendo em vista os artigos das leis ora hostilizados, vê-se que a ação penal pública, em caso de
crimes contra o meio ambiente, possui natureza incondicionada, ou seja, seu exercício não se subor-
dina a qualquer requisito. Significa que pode ser iniciada sem manifestação de vontade de qualquer
pessoa, ou seja, independe de outra iniciativa que não seja a do próprio Ministério Público. 

É cediço que: 

o órgão do Ministério Público, à vista do inquérito policial, de procedimentos administrativos inves-
tigatórios por si instaurados ou de quaisquer outros elementos de informação suficientes para a for-
mação de opinio delicti (laudos de vistoria de órgãos ambientais, p. ex.), deverá oferecer denúncia,
instaurando, destarte, a lide penal.3

Mister registrar que, na hipótese da inércia do Ministério Público, é dado ao particular, excepcio-
nalmente, a oportunidade de atuar de forma secundária ao ofendido, uma vez que somente atuam, no pólo
passivo da ação penal em matéria ambiental, a coletividade e o Estado. A ação penal de iniciativa privada,
subsidiária à pública, encontra seu fundamento na Carta Maior, em seu art. 5º, inciso LIX, que preconiza
que “será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal”,
dessa forma “a possibilidade de interferência que é dada ao particular nesse caso se insere nos meca-
nismos de controle que a própria Constituição estabelece, como um sistema de freios e contrapesos para
a atividade dos órgãos do Estado”.4

E, nesse sentido, arremata o ilustre doutrinador DAMÁSIO DE JESUS:

A ação penal privada subsidiária à pública só cabe quando o órgão do Ministério Público ultrapassa inerte
o prazo para o oferecimento da denúncia. Não tem cabimento nos casos de arquivamento de inquérito
policial ou das peças de informação e quando o Promotor Público requer, tratando-se de indiciado solto,
a devolução dos autos à autoridade policial no sentido de realização de diligências imprescindíveis para
o oferecimento da denúncia.5

2.1 Competência

Faz-se necessária uma análise do sistema de competência, mais precisamente no que diz
respeito à competência jurisdicional, no intuito de resolver de forma eficaz os infortúnios que assolam
o meio ambiente e promover de forma efetiva os entes da Federação.

A matéria referente à competência material, que é aquela que atribui a uma esfera do poder o
direito de fiscalizar e impor sanções em caso de descumprimento da lei, não será abordada por se
tratar de matéria pacífica entre os doutrinadores.

Dessa forma, quanto à competência jurisdicional, define o Código Penal que esta será determinada,
via de regra, pelo lugar onde se consumou a infração e, no caso de tentativa, pelo fato em que for praticado
o último ato de execução. Quando não se puder precisar a jurisdição, por ter sido consumada ou tentada a
infração na divisa entre duas jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção.6

3 COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Crimes e infrações administrativas ambientais. Comentários à Lei nº 9.605/98.
Editora Brasília Jurídica, 2001, p.127.
4 FERREIRA, Ivette Senise. Tutela penal do patrimônio cultural. São Paulo: RT,1995, p. 65.
5 JESUS, Damásio de. Direito penal. 16. ed. São Paulo: Saraiva,1995, v. 1.
6 Art. 70, caput e § 3º, do Código de Processo Penal.
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No entanto, não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio
do réu. Caso este possua mais de uma residência, a competência firmar-se-á pela prevenção.7

Entretanto, a competência jurisdicional em matéria ambiental requer um estudo ainda maior no
intuito de resolver o conflito de competências entre a Justiça Federal e a Estadual.

2.2 Instrução criminal e competência processual: federal ou estadual?

Os critérios que norteiam a divisão destas competências se encontram expressos na Carta
Magna em seu art. 109, onde dispõe as competências da Justiça Federal.

A divisão das competências, ou melhor, a definição de qual Justiça deverá processar e julgar cada
caso concreto, tem o objetivo de viabilizar ao Poder Público a melhor administração da justiça.
Importante, in hac specie é determinar qual seria juiz competente para o processamento e julgamento
das figuras delitivas contidas na Lei 9.605/98.

Esse dispositivo, em seu inciso IV, dispõe, in verbis:

Art.109. Aos juízes federais compete processar e julgar: (...)
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou inte-
resse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contra-
venções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral.

É entendimento pacífico que compete à Justiça Estadual “... processar e julgar as causas cíveis
em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.8

Por outro lado, em se tratando de contravenção penal, a competência sempre será da Justiça
Estadual, conforme disposto na Súmula 38 do STJ, verbis:

Compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição de 1988, o processo por contravenção
penal, ainda que praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades.

Sendo assim, é de se concluir que, em se tratando de matéria ambiental, com a promoção das
contravenções para crimes de competência da Justiça Estadual, essa (competência) também deveria
ser alterada, pela lógica, para a Justiça Federal.

Assim, as condutas tipificadas na Lei 9.605/98 que implicarem prejuízo a bens da União, suas
autarquias ou empresas públicas, tais como a poluição de rios que banhem mais de um Estado (art.
54), corte de árvores em florestas em áreas de preservação permanente (art. 39), ou o incêndio de
mata ou florestas (art. 41), serão todas de competência da Justiça Federal.

A latere, requer ainda atenção especial, a respeito da competência jurisdicional dos crimes prati-
cados contra a fauna. Estabelece o art.1º da Lei 5.197/67, verbis:

Art. 1º Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem natu-
ralmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros
naturais, são propriedade do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, caça ou apanha.

7 Art.70, caput e § 1º, do Código de Processo Penal.
8 Súmula 42, STJ.
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Quando, no artigo acima transcrito, usa-se a expressão propriedade do Estado, deve-se entender
como de domínio público, sem o caráter de patrimônio. Neste sentido, leciona JOSÉ AFONSO DA SILVA:

... a fauna silvestre constitui propriedade do Estado brasileiro. Não foi incluída entre os bens da União.
Portanto, não constitui seu domínio patrimonial de que ela possa gozar e dispor. Mas, na medida em que
é ela que representa o Estado brasileiro tomado no seu sentido global, a ela compete cuidar e proteger
esses bens, que assumem características de bens nacionais.

Atento a isso, em outubro de 1993, o STJ firmou seu posicionamento na Súmula nº 91, que dele-
gava a competência à Justiça Federal para julgar crimes contra a fauna.

Com o advento da Lei 9.605/98, o STJ, em 13 de novembro de 2000, decidiu por cancelar a
referida súmula, que assevera em seu teor que:

STJ cancela súmula que define competência da Justiça Federal para julgar crimes contra a fauna. 
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, cancelar a Súmula 91,
de outubro de 1993, que estabelece ser da competência da Justiça Federal processar e julgar os
crimes praticados contra a fauna (...)
(...) O Ministro Relator Fontes de Alencar, relator desse processo, votou pela competência da
Justiça Estadual, com base nos artigos 34 e 35 da Lei nº 9.605/98, que define os crimes de pesca
irregular e as penas de detenção e de multa, deixando em aberto a competência de juízo.
A posição do ministro fundamenta-se na interpretação de dois especialistas em direito ambiental, Vladimir
Passos de Freitas e Gilberto Passos de Freitas, que entendem que os crimes de pesca irregular, definidos
na Lei nº 9.605, devem ser, regra geral, julgados pela Justiça Estadual. Eles admitem, contudo, que
poderão ser da atribuição federal quando o crime for praticado nas 12 milhas do mar territorial brasileiro,
nos lagos e rios pertencentes à União (internacionais ou que dividam Estados) e nas unidades de con-
servação da União.9

Conclui-se então que, conforme definido na Lei de Crimes Ambientais, é de competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a proteção do meio ambiente e,
inexistindo disposição constitucional ou infraconstitucional expressa no sentido de consignar qual a
Justiça seria competente para o julgamento dos crimes contra fauna, incide a regra geral da com-
petência residual da Justiça Comum Estadual.

Dessa forma, com o cancelamento da Súmula 91 do Superior Tribunal de Justiça, os crimes
contra a fauna, via de regra, passam a ser julgados pela Justiça Comum Estadual e, excepcional-
mente, pela Justiça Federal, sempre que a questão se enquadrar numa das hipóteses do artigo 109,
IV, da nossa Lex Major.

À colação, oportunos arestos que explicitam o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
sobre a questão da competência para processar e julgar crimes contra a fauna:

Conflito de competência. Crimes contra a fauna. Súmula 91/STJ. Inaplicabilidade após o advento da Lei
9.605/98. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União. Competência da Justiça Comum
Estadual. - 1. Conflito de competência entre as Justiças Estadual e Federal que se declaram incompe-
tentes relativamente a inquérito policial instaurado para a apuração do crime de comércio irregular de ani-
mais silvestres. - 2. Em sendo a proteção ao meio ambiente matéria de competência comum da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e, inexistindo, quanto aos crimes ambientais, disposi-
tivo constitucional ou legal expresso sobre qual a Justiça competente para o seu julgamento, tem-se que,
em regra, o processo e o julgamento dos crimes ambientais são de competência da Justiça Comum

9 http://www.stj.gov.br/stj/noticias/detalhes_noticias.asp?seq_noticia=2791.



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 17-50, out./dez. 200440

Estadual. - 3. Inexistindo, em princípio, qualquer lesão a bens, serviços ou interesses da União (art.
109 da CF), afasta-se a competência da Justiça Federal para o processo e o julgamento de crimes
cometidos contra o meio ambiente, aí compreendidos os delitos praticados contra a fauna e a flora. -
4. Inaplicabilidade da Súmula nº 91/STJ, editada com base na Lei 5.197/67, após o advento da Lei nº
9.605, de fevereiro de 1998. - 5. Conflito conhecido para que seja declarada a competência do Juízo
de Direito da 2ª Vara Criminal do Foro Regional V - São Miguel Paulista - São Paulo/SP, o suscitado.
Min. Rel. Hamilton Carvalhido (1112), Terceira Seção, CC 27848/SP; Conflito de Competência
(1999/0099352-7), DJ de19.02.2001, p. 00135.

Processual Penal. Competência. Crime contra a fauna. Lei nº 9.605/98. - Compete à Justiça Estadual
processar e julgar crimes praticados contra a fauna, quando não se constata qualquer lesão a bens,
serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas federais. - Inteligência da Lei
nº 9.605/98. - Conflito de competência conhecido. Competência da Justiça Estadual. Min. Rel. Vicente
Leal (1103), Terceira Seção, CC 32071/RJ; Conflito de Competência (2001/0069674-2), DJ de
04.02.2002, p. 00283.

Processual Penal. Conflito negativo de competência. Crimes contra a fauna e porte ilegal de arma.
Inexistência de interesse da União. Inaplicabilidade da Súmula 91/STJ após a Lei nº 9.605/98.
Propriedade particular. Competência da Justiça Comum Estadual. - I. Inexistindo interesse da União na
lide, afasta-se a competência da Justiça Federal em relação aos crimes contra a fauna (precedente). -
II. A aplicabilidade da Súmula 91 desta Corte foi afastada após o advento da Lei nº 9.605/98. Conflito
conhecido, competente o Juízo suscitado (Justiça Estadual). Min. Rel. Felix Fischer (1109), Terceira
Seção, CC 33379/RS; Conflito de Competência (2001/0139345-3), DJ de 11.03.2002, p. 00164.

Criminal. Conflito de competência. Guarda de animal silvestre previamente abatido. Possível crime ambi-
ental. Lesão a bens, serviços ou interesses da União não demonstrada. Cancelamento da Súm. nº
91/STJ. Conduta que não se enquadra nas situações específicas que justificam a competência da Justiça
Federal. Competência da Justiça Estadual. - Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento de feito
que visa à apuração de possível crime ambiental, consistente na prática, em tese, de guarda de animal
silvestre previamente abatido, quando não restar demonstrada a existência de eventual lesão a bens,
serviços ou interesses da União, a ensejar a competência da Justiça Federal. Cancelamento da Súm. nº
91/STJ. Conduta que não se enquadra nas situações específicas de delitos contra a fauna que justificam
a competência da Justiça Federal. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da
1ª Vara de José Bonifácio-SP, o suscitado. Min. Rel. Gilson Dipp (1111), Terceira Seção, CC 32444/SP;
Conflito de Competência (2001/0081992-0), DJ de 25.03.2002, p. 00173.

Somente a título de ilustração, é de salientar que o art. 34 da Lei 9.605/98 dispõe sobre a
proibição da pesca em períodos em que a mesma não seja permitida, ou em lugares interditados por
órgãos competentes, sendo, in casu, a competência da Justiça Estadual Comum. No entanto, se o
local onde se praticou a infração for de domínio federal, incidirá a competência da Justiça Federal,
uma vez que a hipótese encontrará amparo no artigo 109, IV, da CF/88.

Existem doutrinadores que criticam a decisão tomada pelo STJ, pois acreditam que a decisão se
restringe aos crimes de pesca. A fauna silvestre, por ser considerada propriedade do Estado, merece um
tratamento diferenciado (art. 1º da Lei 5.197/67). Dessa forma, independentemente do local em que se rea-
lizou a prática criminosa, os integrantes da fauna silvestre continuam sendo de propriedade do Estado.

Não parece razoável, somente pelo fato de o animal pertencente à fauna silvestre se encontrar
fora do bem federal, deslocar-se, com isso, a competência para a Justiça Estadual. Ora, o fator deter-
minante de competência distancia-se dos critérios do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal,
uma vez que o bem jurídico lesionado não é a área pertencente à União, mas sim a fauna silvestre.

Conclui-se, portanto, que o agente definidor da competência jurisdicional é o bem jurídico tutelado,
e não a área em que a infração ocorreu.
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Outro definidor da Justiça Federal está disposto no art. 16 da Lei 7.173/83 e art. 54 da Lei
9.985/2000, in verbis:

Art.16. É permitida aos jardins zoológicos a venda de seus exemplares da fauna alienígena,
vedadas quaisquer transações com espécies da fauna indígena.
§ 1º A título excepcional e sempre dependendo de autorização prévia do IBDF poderá ser colocado à
venda o excedente de animais pertencentes à fauna indígena que tiver comprovadamente nascido
em cativeiro nas instalações do Jardim Zoológico.
§ 2º Nos mesmos termos do § 1º deste artigo poderá o excedente ser permutado com indivíduos
de instituições afins do País e do exterior.

Art. 54. O Ibama, excepcionalmente, pode permitir a captura de exemplares de espécies
ameaçadas de extinção destinadas a programas de criação em cativeiro ou formação de coleções
científicas, de acordo com o disposto nesta Lei e em regulamentação específica.

O IBDF foi extinto com a criação do Ibama. Assim, conforme se depreende dos artigos supracitados,
toda transação ou criação de animais pertencentes à fauna silvestre deverá ser licenciada pelo Ibama,
autarquia federal, e não por órgão ambiental estadual. Com base nesta análise, notória é a predominância
da competência federal, pois tais animais são de propriedade da União.

Quanto à exploração de minerais, a Lex Fundamentalis preceitua:

Art. 20. São bens da União: (...)
IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo.

Art. 22. Compete privativamente a União legislar sobre: (...)
XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia.

Desse modo, conclui-se que é de competência da Justiça Federal os tipos penais que
envolverem a exploração de minerais.

É grande o número de doutrinadores que divergem quanto à questão da competência jurisdi-
cional em matéria ambiental. Faz mister registrar que o STJ tem realmente firmado seu posiciona-
mento de que esse tipo de competência se faz por exclusão, sendo que grande parte é de âmbito
estadual. Necessário que se estabeleça a natureza jurídica de cada bem ambientalmente tutelado,
para se verificar se sua lesão ocorreu em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de
suas entidades autárquicas ou em empresas ou caso de competência privativa da União, de forma
que para esses bens a competência jurisdicional seria da União.

Esses bens são divididos setorialmente, para que seja indicada a legislação pertinente a cada caso. É
muito importante o entendimento deste processo, uma vez que, em matéria processual, a incompetência gera
problemas seriíssimos, até mesmo a nulidade ou anulabilidade dos processos e, no caso da matéria legis-
lativa, a não-observância do critério relativo à competência pode levar à declaração da inconstitucionalidade
das leis que forem editadas por ente da Federação que não seja competente para a matéria legislada.

3 Processo penal ambiental/Lei 9.605/98

O art. 27 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98) dispõe, in verbis:

Art. 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata da pena
restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 76 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, somente



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 17-50, out./dez. 200442

poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, de que trata o
art. 74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade.

Por sua vez, o art. 28 da referida lei determina a aplicação do art. 89 da Lei 9.099/95, com algu-
mas modificações que estão elencadas nos incisos I a V do referido dispositivo.

Nota-se, portanto, nesses dois dispositivos, a preocupação do legislador com a composição e
a reparação do dano ao meio ambiente como condição da transação penal e a suspensão do proces-
so. Mecanismos estes importantes para a efetiva tutela ao meio ambiente.

Assim, quando o legislador fala em composição do dano ao meio ambiente, este não se con-
funde com a reparação do dano. Dessa forma, insta registrar o conceito e distinção existentes nessas
expressões. Nesse sentido, brilhantemente, Cezar Roberto Bitencourt assim averba:

O verbo compor, tal qual está empregado no art. 74 da Lei 9.099/95, tem o significado de
solução do conflito no plano cível, de acerto entre as partes, de celebração de compromisso através
do qual o autor da infração assume a responsabilidade de pagar o prejuízo causado pela infração
penal. Agora, a reparação efetiva do dano, isto é, o pagamento do acordado, normalmente ocorrerá
em momento posterior, podendo, inclusive, ser parcelado. Aliás, a previsão legal de que a composição
dos danos, homologada pelo juiz, constitui título judicial (art.74) não permite outra interpretação. Se a
composição cível exigisse o pagamento no ato, na própria audiência preliminar, não haveria razão
nenhuma para considerá-la título a ser executado no juízo cível competente.10

Em seguida, será abordada a peculiaridade de cada um dos artigos supracitados da Lei de
Crimes Ambientais.

3.1 Transação penal

Para melhor entender a questão, faz-se mister registrar a elementar definição do que vem a ser
a transação penal nos Juizados Especiais:

Forma de harmonização de interesses em conflito obtida pelos próprios litigantes, sem interferência
de terceiros. Isto faz com que a transação não se confunda com a conciliação. A Lei dos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais (Lei 9.099, de 26.9.1995) adota a transação como uma das formas de solução dos con-
flitos de sua competência (art. 2º), mesmo porque os juizados primam pela oralidade, simplicidade, infor-
malidade, economia processual e celeridade.11

Reforçando tal raciocínio, tem-se que a transação criminal se embasa no princípio da oportu-
nidade regrada, cabendo ao Ministério Público a proposta da transação naqueles casos expressa-
mente admitidos. Busca-se, dessa forma, uma resposta penal mais ágil e efetiva, com a simplificação
da Justiça Criminal.12

O art. 27 da Lei 9.605/98 determina como condição para a transação penal a devida composição do
dano ambiental. Dessa forma, caso as partes não compuserem o dano, ou seja, não chegarem a um con-
senso sobre a forma de reparar o dano, não poderão transigir quanto à sanção penal.

10 BITENCOURT, Cezar Roberto. In Boletim IBCCrim nº 73, dez./98.
11 ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Dicionário jurídico brasileiro Acquaviva. 11. ed. ampl., ver. e atual. São Paulo: Editora Jurídica
Brasileira, 2000, p.1.268.
12 COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro; BELLO FILHO, Ney de Barros; COSTA, Flávio Dino de Castro. Crimes e infrações
administrativas ambientais: comentários à Lei nº 9.605/98. 2. ed. rev. e atual. Brasília: Brasília Jurídica, 2001.
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Existem estudiosos que acreditam possuir um tom de perversidade nessa condição, vez que
esta independe da culpa do autor. Entretanto, conforme disposto no § 1º do art.14 da Lei 6.938/81,
que prevê a responsabilidade objetiva dos danos ao meio ambiente, basta a conduta e o nexo de
causalidade com o dano ambiental para que haja a real responsabilidade pela reparação da danosi-
dade.13 Dessa forma, descaracterizada está a perversidade da reparação do dano como requisito para
a concessão da transação penal, vez que esta se baseia na responsabilidade objetiva do autor.

No entanto, caso a composição do dano ambiental seja de caráter irreparável, ou seja, quando
comprovada a impossibilidade de se reparar o estrago causado ao meio ambiente, pode-se efetivar a
transação penal. Conforme exemplifica JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, “Destruída a rocha que
embelezava a paisagem, o dano é irreparável”.14

3.2 Penas de menor potencial ofensivo

Com advento da Emenda Constitucional nº 22, foi acrescido o parágrafo único ao art. 98 da Lex
Maxima com o seguinte teor: “Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da
Justiça Federal”.

Atento à referida ementa, o legislador editou a Lei 10.259/01, a qual dispõe sobre a instituição
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, que têm a função de proces-
sar e julgar os crimes de menor potencial ofensivo, inclusive os ambientais, visando dar maior agili-
dade à jurisdição penal na Justiça Federal.

Uma das inovações dessa lei que merece destaque é a redefinição de infrações penais de
menor potencial ofensivo

A Lei 9.099/95 define, em seu art. 61, como sendo “... infrações penais de menor potencial ofensivo
as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 1(um) ano, excetua-
dos os casos em que a lei preveja procedimento especial”. Com o advento da Lei 10.259/01, revogou-se taci-
tamente o referido artigo, e o seu art. 2º, parágrafo único, considerou crime de menor potencial ofensivo “...
os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, ou multa”.

Dessa forma, passa-se a uma breve análise: A Lei 9.099/95 prevê a transação penal aos crimes
de menor potencial ofensivo. Na Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98), dentre as infrações ambi-
entais de menor potencial ofensivo, são eles: arts. 29, 31, 32, 41, parágrafo único, 44, 46, 48, 49, 50,
51, 52, 54, § 1º, 55, 56, § 3º, 60, 62, parágrafo único, 64, 65 e 67, parágrafo único. Agora, com o
advento da Lei 10.259/01, inclui-se nesta lista o art. 45, totalizando-se, assim, vinte delitos. Saliente-
se, portanto, que, em praticamente a metade dos crimes ambientais, cabe a transação penal desde
que preenchidos os requisitos.

3.3 Suspensão do processo

Pode parecer à primeira vista que a aplicação da suspensão do processo, expressa no art. 28
da Lei 9.605/98, deva ser aplicada apenas nos crimes de menor potencial ofensivo. O que seria uma
interpretação errônea, vez que é permitida a suspensão do processo para todas as infrações que

13 SOARES JÚNIOR, Jarbas; GALVÃO, Fernando. Direito ambiental na visão da magistratura e do Ministério Público. Belo
Horizonte: Del Rey, 2003, p. 438.
14 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Ação civil pública. Revista Trimestral de Direito Público, n. 3, São Paulo: Malheiros, 1993, p. 191.
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cominem pena mínima de um ano, sem preocupação com o máximo. Torna-se, dessa forma, o rol de
incidência bem maior que o elenco das infrações tidas como de menor potencial ofensivo a que se
aplica a transação penal.

O objetivo do legislador, ao inserir as modificações do art. 89 da Lei 9.099/95, expressas nos
incisos I a IV do art. 28 da Lei de Crimes Ambientais, foi de condicionar a extinção da punibilidade à
reparação, de forma integral, do dano ao meio ambiente. Assim, equivocada a referência a crimes de
menor potencial ofensivo, uma vez que, se assim o fosse, esta se tornaria ineficaz, pois caberia a
transação penal, ficando prejudicada a eventual suspensão do processo.

Para que haja a extinção da punibilidade, faz-se necessário, conforme previsto no inciso I, o
laudo de constatação de reparação do dano ambiental, de forma a constatar a integral reparação do
dano. Não sendo a reparação efetuada de forma integral, o prazo para a conclusão deste será pror-
rogado por mais um ano, com a suspensão do prazo prescricional.

Esgotadas as prorrogações, será elaborado outro laudo de constatação da reparação do dano
ambiental. Sendo constatado que o réu esteja tomando as providências necessárias à reparação inte-
gral do dano, deverá o juiz declarar a extinção da punibilidade. 

Saliente-se que os tipos penais com penas mínimas não superiores a um ano (infrações de
médio potencial ofensivo) são os seguintes: arts. 30, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 45, 54, caput e § 2º,
56, 61, 62, 63, 66, 67, 68 e 69 da Lei 9.605/98. Somando, são dezenove delitos.

Resta claro, portanto, que para quase a totalidade dos crimes ambientais se aplicará a
transação penal e/ou a suspensão do processo previstas na Lei 9.099/95.

Note-se que a Lei de Crimes Ambientais busca assegurar ao máximo a realização de medidas
de proteção ambiental, propiciando sucessivas oportunidades para a restauração do dano, mediante
a contrapartida da declaração de extinção de punibilidade.

4 Responsabilidade penal da pessoa jurídica

Existem duas correntes acerca da responsabilidade da pessoa jurídica por crimes. 

A primeira foi criada pelo mestre Savigny batizada como a Teoria da Ficção. Esta entende como
sendo a pessoa jurídica uma ficção, ou seja, suas decisões emanam de seus membros (pessoas na-
turais), sendo, desta forma, estes responsáveis pelo delito.

A segunda teoria foi criada por Otto Gierke com o nome de Teoria da Personalidade Real. Esta
diverge totalmente da anterior, pois não acredita que a pessoa jurídica seja um ser inanimado ou fic-
tício, mas sim que a mesma possua vontade independente das pessoas naturais que a compõem,
podendo, assim, vir a delinqüir.

Ao que tudo indica, o legislador acatou a segunda vertente quando na Constituição de 1988,
disposta no artigo abaixo transcrito:

Art. 225. (...)
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pes-
soas físicas e jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de
reparar os danos causados.
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Vários países como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, França,
Venezuela, México, Cuba, Colômbia, Holanda, Dinamarca, Portugal, Áustria, Japão e China já adotam
a responsabilidade penal da pessoa jurídica em seu ordenamento jurídico.

Inúmeros são os defensores do pensamento de que existem certos delitos que somente a pessoa
jurídica seria capaz de executá-los. Como adeptos dessa vertente, citam-se Antônio Evaristo de Morais
Filho, Sérgio Salomão Shecaria, Inette Senise Ferreira, Fausto Martin de Sanctis, Paulo Afonso Leme
Machado, dentre outros, como é o caso de GILBERTO PASSOS DE FREITAS, que assevera:

Diante deste dispositivo (art. 225, § 3º), tem-se que não há mais o que se discutir a respeito da via-
bilidade de tal responsabilização. No dizer da Professora Ivette Senise Ferreira: ‘Designando como
infratores ecológicos as pessoas físicas ou jurídicas, o legislador (...) abriu caminho para um novo
posicionamento do direito penal no futuro, com a abolição do princípio ora vigente segundo o qual
societas delinquere non potest. Realmente, como é sabido, a Constituição não possui palavras
ociosas ou inúteis’. Já afirmava Rui Barbosa que: não há, numa Constituição cláusulas, a que se
deve atribuir meramente o valor moral de conselhos, avisos ou lições. Todas têm força imperativa
de regras, ditadas pela soberania nacional ou popular aos seus órgãos. Cabe, pois, ao legislador,
disciplinar a matéria.15

Desfrutando do mesmo pensamento com o preclaro mestre, PAULO JOSÉ DA COSTA JR. averba
que:

Alguns reparos devem ser feitos à norma constitucional vigente. Primeiramente, a satisfação inicial,
em que são enumeradas condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente. Condutas,
sendo sinônimo de atividade, parece despicienda a referência a ambos os vocábulos. Ou condutas
lesivas ou atividades lesivas. Nada mais. Poder-se-ia tentar justificar o legislador, alegando que con-
duta diz respeito a pessoa física, enquanto que a atividade às pessoas jurídicas. Uma distinção que
se assegura igualmente desnecessária, mesmo porque a pessoa jurídica age mediante a conduta
das pessoas físicas que a integram.16

Ainda nesta linha, FAUSTO MARTIN DE SANCTIS expõe que:

O legislador constitucionalmente, atento às novas e complexas formas de manifestações sociais, mor-
mente no que toca à criminalidade praticada sob o escudo das pessoas jurídicas, foi ao encontro da
tendência universal de responsabilização criminal. Previu, no dispositivo citado, a responsabilidade
penal dos entes coletivos nos delitos praticados contra ordem econômica e financeira e contra a econo-
mia popular, bem como contra o meio ambiente.17

Por outro lado, há aqueles que se posicionam contra a idéia de se inserir a pessoa jurídica como
ente dotado de responsabilidade na esfera penal, adeptos, portanto, da Teoria da Ficção, de Savigny.

A responsabilidade no âmbito jurídico penal é diretamente ligada à imputabilidade do sujeito ativo,
ou seja, somente poderá ser responsabilizado aquele capaz de compreender a ilicitude de uma conduta e
de determinar-se em consonância com esse entendimento, no momento do fato, e que por ele pode ser
responsabilizado. Requisito da culpabilidade que associada à potencial consciência da ilicitude da conduta
e a exigibilidade de conduta diversa forma um arcabouço da culpabilidade na teoria finalista.

15 FREITAS, Gilberto Passos de. A tutela penal do meio ambiente, 1993, p. 314.
16 COSTA JÚNIOR, Paulo José da; CERNICCHIARO, Luiz Vicente. Direito penal na Constituição, p. 262.
17 SANCTIS, Fausto Martin de. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva,1999, p. 9.
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A responsabilização da pessoa jurídica encontra um obstáculo quando depara com a imputabi-
lidade, pois, sendo um ente coletivo, suas vontades têm origem, obviamente, de uma pessoa física
em sua direção, sendo, dessa forma, este o verdadeiro responsável pelo delito.

Dentre os vários estudiosos adeptos dessa vertente, colhem-se alguns conscientes posicionamentos,
como é o caso do insigne professor JOÃO MESTIERI, que, acompanhando o entendimento de Damásio de
Jesus e Giulio Battaglini, averba que:

A pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo por ser incapaz de ação e, ainda, de culpabilidade.
Pelos atos delitivos praticados em nome da sociedade respondem os indivíduos diretamente
responsáveis pelos fatos incriminados; jamais todos os diretores, como já se pretendeu no direito
penal econômico brasileiro, mas apenas aquele ou aqueles que efetivamente contribuíram para o
fato delituoso e na medida da culpabilidade de cada um (art. 29 do Código Penal).18

Desfrutando do mesmo posicionamento JESCHERCK:

... as pessoas jurídicas e a associação sem personalidade somente podem ser punidas. Frente a elas
carece, ademais, de sentido a desaprovação ético-social inerente à pena...

Nesse sentido, a lição de Paulo José da Costa Júnior e Giorgio Gregori:

A sobrevivência do princípio societas delinquere non potest constantemente é colocado em crise
perante as leis penais especiais, que não só evidenciam a carência da sanção penal, insuficiente
para contrabalançar as vantagens que as empresas auferem com o agir criminoso, como ainda a
insuficiência do preceito, do qual não se apercebe o aparato organizado que causa em realidade o
prejuízo aos bens tutelados. Esse fenômeno, de que se vem tomando consciência, determina ten-
tativas várias de libertar o direito penal societário do caráter personalista da responsabilidade penal,
para que se dê vida a um forma anômala de responsabilidade penal das empresas, de natureza
direta ou indireta.

Com o advento da Lei 9.605/98, reavivou-se a polêmica quanto à capacidade de a pessoa jurídi-
ca atuar como sujeito ativo de crimes, estabelecendo, in verbis:

Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o dis-
posto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou
contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da suas entidades.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-
autoras ou partícipes do mesmo fato.

Criou-se, assim, a responsabilidade da pessoa jurídica no âmbito do Direito Ambiental, dando
maior força aos defensores da sua consagração no ordenamento jurídico brasileiro.

Para que seja feita a responsabilização do ente personificado, faz-se necessária uma análise,
no que tange à responsabilidade. 

No direito pátrio, é tomada como regra a responsabilidade subjetiva, que tem como base a
culpa. Já a responsabilidade objetiva tem-se fundado no risco da atividade.

Assevera SÉRGIO FERRAZ, sobre a responsabilidade objetiva em matéria ambiental, que:

18 MESTIERI, João. Manual de direito penal. Parte geral, v. I. Ed. Forense, p. 122.
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Em termos de dano ecológico, não se pode pensar em outra colocação que não seja a do risco inte-
gral. Não se pode pensar em outra malha que não seja a malha realmente bem apertada, que possa,
na primeira jogada da rede, colher todo e qualquer passível responsável pelo juízo ambiental. É impor-
tante que, pelo simples fato de ter havido omissão, já seja possível enredar agente administrativo e
particulares, todos aqueles que de alguma maneira possam ser imputados ao prejuízo provocado
para a coletividade.19

Nesse sentido, CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA leciona que se trata de uma tese puramente
negativista. Não se cogita de indagar como ou por que ocorreu o dano. É suficiente apurar, se houve
o dano, vinculado a um fato qualquer, para assegurar à vítima uma indenização.20

A responsabilização da pessoa jurídica deverá estar condicionada a que a infração tem sido cometida
e, ainda, que em seu interesse ou benefício ou por decisão de seu representante legal ou contratual,
ou de seus órgãos colegiados.21

Nesse sentido, assevera JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE SOUZA:

Não mais se considera a pessoa jurídica apenas uma pessoa estranha aos membros que a com-
põem, como os dirigentes. Também se atribuiu a esta pessoa autoria da conduta que intelectual-
mente foi pensada por seus representantes, materializada e executada por seus agentes, apenas
com a condicionante de ter sido o ato praticado no interesse ou benefício da entidade.
Desse modo, se o ato praticado, mesmo através da pessoa jurídica, apenas visou a satisfazer os
interesses do dirigente, sem qualquer vantagem ou benefício para a pessoa jurídica, essa deixa de
ser o agente do tipo penal e passa a ser o meio utilizado para a realização da conduta criminosa.
Ao contrário, quando a conduta visa à satisfação dos interesses da sociedade, essa deixa de ser
meio e passa a ser agente.
Partindo desta avaliação, desta condicionante imposta pelo legislador, de que o delito há de ser pratica-
do de modo a satisfazer os interesses da pessoa jurídica ou quando menos em benefício dessa, é que
se deve analisar o elemento subjetivo do tipo, visto que a conduta executiva, material, será sempre exer-
cida a mando do representante legal ou contratual ou ainda do órgão colegiado.
Estando, pois, diante de uma conduta realizada por uma pessoa jurídica, devemos inicialmente analisar se
essa conduta foi efetuada em benefício ou visando a satisfazer os interesses sociais da pessoa jurídica e,
num segundo momento, o elemento subjetivo, dolo ou culpa, quando da execução ou da determinação do
ato gerador do delito, transferindo, num ato de ficção, a vontade do dirigente à pessoa jurídica.22

4.1 Penas aplicáveis à pessoa jurídica

A lei de proteção ambiental trouxe, como não poderia deixar de ser, em decorrência de seu pio-
neirismo, as penas aplicáveis à pessoa jurídica. A lei arrola as seguintes penas: multa, restritiva de
direitos, prestação de serviços à comunidade.

• Multa 

Será aplicada com o mesmo critério utilizado para a pessoa física previsto no Código Penal (art.
49). Parte da doutrina cogitou substituir a unidade padrão (dia-multa) para outra mais consentânea,
com a finalidade repressora, insinuando a possibilidade de se estabelecer uma pena de multa com
unidade dia-faturamento, que, como se sabe, não foi adotada.

19 FERRAZ, Sérgio. Responsabilidade civil por dano ecológico. Revista de Direito Público, São Paulo, v. 49-50, 1979, p. 38.
20 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 281.
21 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência e glossário. 3. ed. atual. e ampl., São Paulo.
22 SOUZA, José Carlos Rodrigues de. Responsabilidade penal da pessoa jurídica e sua justificativa social. Revista de Direito
Ambiental, v. 9, p. 141, São Paulo: RT, 1998.
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• Penas restritivas de direitos

Consistem na suspensão parcial ou total das atividades (art. 22 e § 2º) e na proibição de con-
tratar com o Poder Público, bem como deixar de receber subvenção ou doação por até dez anos (art.
22, III, § 3º).

• Prestação de serviços à comunidade 

Consiste em custear programas de projetos ambientais (art. 23, I), executar obras de recuperação
de áreas degradadas (art. 23, III) e contribuir para entidades ambientais ou culturais públicas (art. 23, IV).

A pena mais grave é a degradação da liquidação forçada da pessoa jurídica que permitir, facilitar ou
ocultar a prática de crime definido na Lei de Proteção Ambiental, que alguns consideram inconstitucional,
porque acarretaria, mal comparado, uma utópica pena de morte da pessoa jurídica, e tal pena, no Brasil,
só é admitida, por exceção, em casos de guerra declarada.

Além dessas penas e cumulativo a elas, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada, quando sua
personalidade se torne um entrave ao ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente (art. 4º),
hipótese semelhante à que ocorre na Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor (art. 28).

Sendo assim, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a da pessoa física que concorreu
diretamente para que o delito ocorresse da forma como ocorreu. A responsabilidade penal da pessoa físi-
ca concorre com a da pessoa jurídica.

5 Conclusão

Finalmente, conclui-se que, dependendo do dano causado ao meio ambiente, a reparação nem
sempre é possível, sendo de suma importância a conservação e preservação do ecossistema. Tarefa
esta requerida não só ao Estado como também à sociedade.

O legislador brasileiro, atento à preservação do meio ambiente e consciente da inadequação do
sistema penal clássico para enfrentar determinadas espécies de criminalidade e, sobretudo, respon-
sabilizar os principais agentes de sua prática, editou a Lei 9.605/98, que merece aplausos de todas
as pessoas efetivamente preocupadas com a tutela do meio ambiente. 

O Exmo. Ministro Sydney Sanches chama a atenção para o tema exposto, ao mencionar que
se vê, pois, no Brasil, que a proteção ao ambiente só não se tornará efetiva se os legitimados a
defendê-lo não o fizerem adequadamente ou não estiverem devidamente aparelhados para isso. Ou,
ainda, se o Poder Judiciário, com suas eternas deficiências de pessoal suficiente e qualificado, suas
invencíveis insuficiências orçamentárias e administrativas, ou à falta de entusiasmo de seus membros
e servidores, não puder responder, a tempo e hora, aos reclamos da sociedade brasileira.23

Acertado o posicionamento daqueles que dirigem ao Judiciário forte expectativa na questão do
amplo acesso a essa função estatal, em busca de efetiva e célere tutela jurisdicional, mormente quanto ao
meio ambiente. A modernização do processo civil, no sentido do seu distanciamento da ótica individualista

23 SANCHES, Sydney. O Poder Judiciário e a tutela do meio ambiente. Revista Jurídica, Porto Alegre, v. 42, nº 204, p. 5-19, out. 1994.
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tradicional no rumo de se constituir instrumento da tutela dos interesses coletivos, difusos e individuais
homogêneos, insofismavelmente, vem ao encontro dos anseios da globalidade da sociedade presente e,
portanto, dos operadores do Direito e dos jurisdicionados, como verdadeiros atores de Justiça, para que se
possa atingir a real proteção ao ecossistema que se espera, hoje e no futuro.
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NOTAS E COMENTÁRIOS

Tributo ao Acadêmico Ricardo Fiuza 

Pedro Jorge Fonseca *

Há quase seis anos, o Des. Aluízio Quintão, em sessão solene comemorativa dos 87 anos do
Centro da Comunidade Luso-Brasileira, chamava nosso ilustre e simpático Secretário Especial da
Presidência de “Desembargador honorário”. Assim, o jurista, professor, escritor, jornalista e distinto
servidor público Ricardo Arnaldo Malheiros Fiuza distinguia-se ainda mais por seus conhecimentos,
sua obra, seu caráter ilibado e sua carreira vitoriosa, consolidando-se como uma referência para a
comunidade jurídica e a sociedade mineira, em especial para os colegas do Tribunal de Justiça.

A Revista “Jurisprudência Mineira” teve o privilégio de contar com esse notável funcionário, no
cargo de Revisor Judiciário. A publicação, mesmo depois da época de seu trabalho direto, sempre teve
o prestígio do Prof. Ricardo, que nela publicou diversos artigos, especialmente os alusivos à memória
da instituição. Ilustram e valorizam as capas da Revista, desde 1990, imagens captadas por esse
apaixonado pelo Tribunal e pela fotografia.

Tendo em vista sua posse na Academia Mineira de Letras, ocorrida na noite de 24 de março de
2005, a “Jurisprudência Mineira” presta-lhe modesta homenagem, cujo centro é o depoimento de colegas
e amigos acerca desse mineiro nascido na Capital, mas “gerado, registrado e criado” em Dores do Indaiá,
como fez questão de enfatizar em seu discurso de posse naquela Casa de cultura.

Comecemos pelo Des. SÉRGIO ANTÔNIO DE RESENDE, Segundo Vice-Presidente do TJMG
e Superintendente da EJEF:

Tenho pelo Ricardo, companheiro de longa data no Tribunal e no magistério jurídico, o maior apreço
e respeito. Além do grande ser humano e do ilustre alvinegro que é, a Escola Judicial Des. Edésio
Fernandes, que atualmente tenho a honra de dirigir, deve muito a esse servidor, jurista, escritor e pro-
fessor exemplar. Seu ingresso, com grandes méritos, na Academia Mineira de Letras é motivo de
orgulho e alegria para mim, seu amigo e admirador.

Ao se referir à “dívida” da EJEF para com o Prof. Ricardo, o Des. Sérgio Resende certamente
se lembra de que em 13 de agosto de 1977, nosso homenageado, até então Diretor-Geral da
Secretaria do TJMG, foi incumbido, por portaria do Des. Edésio Fernandes, quando este deixava a
Presidência do Tribunal, de coordenar os estudos preliminares para a criação da Escola Judicial. Suas
atribuições foram, ainda, cuidar de sua instalação e gerenciar a realização, em caráter experimental,
de encontros jurídicos para juízes, bem como coordenar a realização de concursos para a magis-
tratura mineira, antes de responsabilidade da Diretoria de Pessoal da instituição.

Surgia, assim, o embrião do que viria a ser a Escola Judicial Des. Edésio Fernandes-EJEF, a qual
passou a ter esse nome, conforme a Resolução nº 23, de 27 de maio de 1981, em justo tributo a seu fun-
dador, já então falecido. O modelo inicial da Escola, cuja estrutura foi definida pela Resolução nº 141/89, foi
elaborado pelo Dr. Ricardo Fiuza, com base em estágio de um ano, entre 1982 e 1983, no CEJ-Centro de
Estudos Judiciários, de Lisboa.

(*) Gerente de Documentação, Pesquisa e Informação Especializada da Escola Judicial Des. Edésio Fernandes-EJEF. Texto
produzido com a colaboração dos magistrados e servidores em destaque e, ainda, de D. Janice Maria Pinto Neves Fiuza e das
funcionárias Maricelle da Silva Medeiros e Meire Aparecida Furbino Marques. 
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A seguir, as palavras de MARIA CECÍLIA BELO, ex-aluna do Prof. Ricardo Fiuza na Faculdade
Milton Campos, servidora da EJEF desde 1985 e sua atual Diretora Executiva, que nutre pelo novo
membro da Academia Mineira de Letras uma admiração toda especial:

Essencialmente amigo. Imortalizado em meu coração, mesmo antes de se tornar um ‘imortal’ para
todos. O Dr. Ricardo é um ser humano iluminado, abençoado. É um servidor público exemplar, que
soube e sabe servir ao Tribunal de Justiça. É um professor de alma sábia. Agradeço a Deus por tê-lo
colocado em meu caminho.

Sobre esse admirável professor, MARIA DE FÁTIMA BORGES DE OLIVEIRA, servidora do
Tribunal que também foi sua aluna na faculdade, registra:

Dentre todos os mestres que passaram por minha jornada acadêmica, o Prof. Ricardo se destacou
pelo dom mais grandioso: ele ensina com a alma.

Ricardo Fiuza sucede ao Conselheiro João Bosco Murta Lages na Cadeira nº 7 da Academia
Mineira de Letras, cujo patrono é Luís Cassiano Martins Pereira. O novo acadêmico foi recepcionado
pelo presidente Murilo Badaró exatamente 22 anos após a posse naquela Casa do Governador
Tancredo Neves, fato também ressaltado pelo recipiendário.

Formado em Direito pela UFMG, o Dr. Ricardo é dono de vastíssimo currículo, que inclui estudos em
países da Europa e nos Estados Unidos. É membro de diversas associações e atuou em destacadas insti-
tuições públicas e privadas, sendo de se enfatizar o magistério de Direito Constitucional e o trabalho como
executivo de centros de formação jurídica, inclusive a Escola de Governo de Minas Gerais e a Escola
Nacional da Magistratura. Além disso, prestou assessoria jurídica à Organização das Nações Unidas na
redação de normas judiciárias para o Timor Leste, no ano 2000. Atualmente, leciona na Faculdade de
Direito Milton Campos, na Escola Judicial Des. Edésio Fernandes, além de ser Secretário Especial da
Presidência e Supervisor da Assessoria de Comunicação Institucional do TJMG.

Um grande número de títulos e condecorações, inclusive internacionais, enaltecem a carreira desse
cidadão do mundo, casado com D. Janice Maria Pinto Neves Fiuza, decoradora, e pai de Edgard Neves
Malheiros Fiuza, mestre em Ciência da Computação, e Georgina Neves Malheiros Fiuza, arquiteta.

Em depoimento sobre o Dr. Ricardo Fiuza, FAUSTO GLÓRIA PENA, ex-Diretor-Geral da Secretaria
do TJMG, assim se expressa:

Professor por vocação, servidor público por opção, jurista emérito e acadêmico de reconhecidas virtudes
intelectuais, sempre soube engrandecer, elevar e enobrecer os cargos e funções por ele exercidos. São
pessoas como ele que nos fazem sentir orgulho pelo exercício das funções de servidor público.

Esse orgulho é ainda maior quando os servidores públicos - cuja imprescindibilidade o novo
Acadêmico ressaltou no discurso do dia 24 de março -, em especial os do Tribunal de Justiça, foram alvo
de agradecimento pelos 44 anos de “companhia agradável, respeitosa e competente”.

Um companheiro especial dessa trajetória tem sido LAKOWSKY DOLGA, Secretário das
Comissões Permanentes do TJMG, a quem passamos a palavra:

O ingresso de Ricardo Fiuza na Academia Mineira de Letras enriquece aquele Grêmio, alegra os cul-
tores das letras e envaidece todos os seus amigos. Justas e merecidas, portanto, as homenagens que
lhe são prestadas, às quais me associo. Mas quero, neste momento, ressaltar as qualidades do servi-
dor público, do amigo, do homem. É aqui, no conteúdo mesmo de sua pessoa, que Ricardo molda o
professor, o jurista, o escritor. Em Ricardo, o ser humano é que é grande.
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Outro grande colega, sem dúvida, é o Secretário Especial da Presidência, LUIZ CARLOS ELÓI,
que, à semelhança do Dr. Fausto e do Dr. Ricardo, ocupou a Diretoria-Geral da Secretaria do TJMG:

O que mais me chama a atenção no Prof. Ricardo Fiuza, além de suas reconhecidas qualidades de mestre e
escritor do Direito, são sua profunda lealdade à Instituição e aos colegas, seu senso de hierarquia, capacidade
de cooperação e, sobretudo, visão e prática diárias coerentes com aquilo que deve caracterizar o funcionário
público moderno e eficiente.

Fez questão, também, de registrar seu apreço e amizade o grande homem público Des. LÚCIO
URBANO SILVA MARTINS, ex-Presidente do TJMG (de quem o Prof. Ricardo foi Chefe de Gabinete)
e um dos expoentes do Governo Aécio Neves:

É prazeroso falar sobre amigo, máxime quando se trata de homem de muito valor, talentoso, dinâmico,
altaneiro. É assim que falarei sobre Ricardo Arnaldo Malheiros Fiuza, que foi colega no Colégio Arnaldo,
desde o primeiro ano de ginásio. A amizade ali travada atravessou o tempo, felizmente.

Poliglota, já conhecia a língua inglesa, ao tempo de menino. Escritor, possui obras de valor, jurídicas e
literárias, aquelas no campo do Direito Público, estas em notas de viagem.

Por mérito incontestável, galgou altos postos no Tribunal de Justiça, até atingir o topo da carreira.
O ingresso na Academia Mineira de Letras, a última grande conquista, brotou como conseqüência
natural do trabalho bem realizado.

Chefe de família, marido e pai, é exemplar. Amigo leal. Cidadão vertical e de conduta retilínea.

Como obra de justiça, adiro às homenagens que se lhe rendem.

Vamos, agora, às considerações sobre o homenageado de ROSANA DE MONT’ALVERNE
NETO, ex-Diretora Executiva e atual Assessora Especial da EJEF: 

Conheci poucos homens públicos como o Dr. Ricardo. Minha imensa admiração por ele passa pelo amor
que ele nutre em abundância pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Toda a sua trajetória na insti-
tuição demonstra o profundo cuidado que ele tem com a história, com a imagem e com as pessoas desta
Casa. Dr. Ricardo gosta de coerência no pensar e no agir, gosta das coisas certas, gosta de disciplina,
zelo, posturas dignas e respeito nos relacionamentos. É generoso com os colegas, para quem nunca
nega seus sábios conselhos e orientações. É amigo sem ser invasivo; é elegante sem ser arrogante; é
companheiro sem fazer disso alarde. Para mim, Dr. Ricardo é uma lenda. E assim há de permanecer
para sempre na história da Justiça mineira.

Exalta, ainda, as qualidades do Dr. Ricardo o servidor RONALDO RIBEIRO, Assessor da
Secretaria Especial da Presidência:

Tento desvincular o Tribunal de Justiça de Minas Gerais do professor-servidor Ricardo Arnaldo Malheiros
Fiuza. Impossível. Não exagero em dizer que são verdadeiras instituições que se complementam. É como
se uma não pudesse sobreviver sem a outra. Conviver com o Prof. Ricardo é um aprendizado constante,
uma oportunidade única, pois poucas pessoas possuem o dom de conciliar tão bem esses dois papéis:
de ensinar enquanto serve e de servir enquanto ensina.

TÂNIA CAÇADOR, Diretora da Assessoria de Comunicação Institucional do TJMG, nos últimos
anos trabalha diretamente subordinada ao Prof. Fiuza. Ela finaliza esta série de depoimentos:

Falar sobre o querido Professor Ricardo Fiuza é lembrar de solidariedade humana, fraternidade,
dinamismo, sabedoria, disponibilidade, serenidade e firmeza.
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É lembrar de sua grande capacidade de fazer e manter amigos, de sua paixão por bons vinhos, Boa
Esperança, Dores do Indaiá, o inesquecível e amado Portugal.

É lembrar de sua destacada atuação, seja como professor, servidor público, jornalista, fotógrafo e escritor. 

Conviver com ele é um privilégio e a possibilidade de estar em contato com os valores eternos: justiça,
honra, paz e liberdade.

A par de sua brilhante carreira no Tribunal, paralela ao magistério jurídico, o escritor Ricardo Fiuza
elegeu-se com todos os méritos para a Cadeira nº 7 da Academia Mineira de Letras: sua produção literária
é vasta e rica, não somente na seara jurídica, na qual a última produção foi O Poder Judiciário no Brasil
(edição quadrilíngüe), pela Editora Del Rey, mas também em centenas de artigos e crônicas jornalísticas e
obras literárias de interesse geral, como Um passeio por vinhos portugueses, da mesma editora.

Em seus livros e outros escritos, destacam-se o amor a Portugal, dada sua origem minhota, comum
à da esposa, e as recordações da terra de Camões, onde estudou, no início dos anos 80, e aonde vai
com freqüência, mantendo relações acadêmicas, profissionais, de parentesco e de amizade.

Esse amor lusitano é bem ilustrado em sua deliciosa “Conversa/entrevista com Fernando
Pessoa”, publicada no vol. XXVI da Revista da Academia Mineira de Letras (set./nov. 2002). Ali, o
inesquecível poeta, em versos épicos e geniais, é encontrado pelo Prof. Ricardo, que indaga de
Pessoa sobre grandes nomes da monarquia portuguesa, a partir do livro-poema Mensagem.

Fernando Pessoa, solícito, não se nega a discorrer com o entrevistador sobre os grandes vultos de
Portugal, entre os quais seu homônimo D. Fernando, jovem e valente guerreiro derrotado em Tânger sob
o comando do irmão D. Henrique. A dor do nobre não é maior que sua bravura e a convicção de que a
guerra é santa e de que a causa é justa:

... E eu vou, e a luz do gládio erguido dá
em minha face calma.

Cheio de Deus, não temo o que virá,
pois, venha o que vier, nunca será

maior do que a minha alma.

Ah! A alma portuguesa! É essa alma, herdada do avô Manuel Bento Malheiros e de outros
antepassados, que convive com o coração brasileiro do Prof. Ricardo. É ela que o leva todo ano, em
“nau alada”, como disse em seu discurso de posse na Academia, à terra de Camões e de Pessoa, à
terra cujo mar sem fim e salgado de lágrimas foi o desafio e a inspiração para que a grande aventura
portuguesa, de que somos fruto - e ele, um todo especial -, valesse a pena.

Além das viagens a Portugal, outro de seus prazeres, segundo D. Janice, é degustar, aos sába-
dos, um proibido charuto e uma permitida aguardente portuguesa, ao som dos belos fados da boa
terra. Nisso detectamos um pequeno deslize: não seguir à risca todas as recomendações médicas, o
que, somado ao fato de o time do coração não lhe estar dando as merecidas alegrias, constituem o
único senão encontrado na biografia de Ricardo Fiuza... 

Ao caro Professor e Acadêmico Ricardo Arnaldo Malheiros Fiuza, pois, tributamos a honra e a
homenagem a que faz jus, gratos por seu frutífero trabalho de décadas no Tribunal e com admiração
por sua obra, por seu magistério brilhante e inspirador e por sua abençoada trajetória pessoal.

-:::-
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-:::-

O Ricardo é um bom homem - dos melhores.
Seus defeitos, eu os guardo para mim.
Suas qualidades, em número infinitamente maior, resolvi
enumerar usando as próprias letras do seu nome...

R - Rígido; Respeitoso para com as pessoas e com a coisa alheia;
Regrado; Responsável; Receptivo.

I -  Íntegro; Idealista; Inteligente; Interessado; Instruído.

C - Companheiro; Cristão, no verdadeiro sentido da palavra;
Caridoso; Culto; Caprichoso; Carismático; Criativo.

A - Amoroso para com a família e funcionários; Apaixonado;
Amante das artes, da boa comida, da boa bebida, do belo;
Atencioso; Atualizado.

R - Requintado; Rápido nas atitudes e decisões; Refinado;
Reservado; Resistente; Respeitável.

D - Dedicado à família e ao trabalho; Dadivoso; Decente;
Discreto; Defensor da verdade; Determinado; Diligente;
Distinto.

O - Organizado; Ordeiro; Orador; Orientador; Observador;
Ótimo em tudo o que faz, porque faz tudo com amor e
dedicação.

Este é o meu querido companheiro de toda uma vida.

Homenagem

Janice Maria Pinto Neves Fiuza*

(*) Esposa do Dr. Ricardo Arnaldo Malheiros Fiuza.





TJ
M

G
 - 

C
or

te
 S

up
er

io
r

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 59-62, out./dez. 2004 59

Ementa oficial: Queixa-crime - Ofensas
irrogadas através dos meios de comunicação -
Crimes previstos na Lei nº 5.250/67 (Lei de
Imprensa) - Querelada deputada estadual -
Querelante Prefeito Municipal de Teófilo Otoni -
Delitos contra a honra de servidor público em
razão do exercício de suas funções - Legitimidade
concorrente do ofendido e do Ministério Público -
Súmula 714 do STF - Competência originária do
Tribunal de Justiça - Prerrogativa de função -

Ajuizamento da queixa perante o Juízo da comar-
ca - Incompetência absoluta - Prazo decadencial
de três meses não interrompido - Extinção da
punibilidade consumada - Instrumento de manda-
to deficiente - Ausência de menção do fato deli-
tuoso ou de sua capitulação - Prova indiciária
insuficiente - Falta de interesse de agir - Queixa
rejeitada - Extinção da punibilidade pela deca-
dência decretada. - Segundo enunciado da
Súmula 714 do STF, “é concorrente a legitimidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1 CORTE SUPERIOR

QUEIXA-CRIME - OFENSAS IRROGADAS POR INTERMÉDIO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO -
CRIMES PREVISTOS NA LEI Nº 5.250/67 (LEI DE IMPRENSA) - QUERELADO DEPUTADO ESTA-

DUAL - QUERELANTE PREFEITO MUNICIPAL - DELITOS CONTRA A HONRA DE SERVIDOR
PÚBLICO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES - LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO
OFENDIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SÚMULA 714 DO STF - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRERROGATIVA DE FUNÇÃO - AJUIZAMENTO DA QUEIXA
PERANTE O JUÍZO DA COMARCA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - PRAZO DECADENCIAL DE
TRÊS MESES NÃO INTERROMPIDO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE CONSUMADA - INSTRU-
MENTO DE MANDATO DEFICIENTE - AUSÊNCIA DE MENÇÃO DO FATO DELITUOSO OU DE
SUA CAPITULAÇÃO - PROVA INDICIÁRIA INSUFICIENTE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR -

QUEIXA REJEITADA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA DECRETADA

- Segundo enunciado da Súmula 714 do STF, é concorrente a legitimidade do ofendido, mediante
queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por
crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções.

- Ajuizada queixa contra deputado estadual perante o juízo de primeiro grau, absolutamente incom-
petente (competência por prerrogativa de função), não há interrupção do prazo decadencial, fatal
e improrrogável, sendo de se reconhecer a extinção da punibilidade do querelado se o feito vem a
aportar no tribunal competente, remetido pelo juízo da comarca, quando já expirado o prazo para
o exercício do direito de ação.

- Oferecida a queixa por procurador com poderes especiais, o instrumento de mandato deve
conter, como exige o art. 44 do CPP, “menção do fato criminoso” ou ao menos referência ao
nomen iuris ou ao artigo da lei penal violado, em tese, pela querelada. Omissa a procuração
quanto a este requisito, afigura-se o instrumento inidôneo para a propositura da ação, não
podendo o vício ser sanado quando já ultrapassado o prazo decadencial. 

- A queixa, tal como a denúncia, deve vir instruída com um mínimo de prova indiciária sobre a
materialidade e a autoria, sem o que não se identifica o interesse de agir, condição exigida em
lei para o recebimento da inicial. 

PROCESSO-CRIME DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA Nº 1.0000.04.409186-6/000 - Comarca
de Teófilo Otoni - Relator: Des. HERCULANO RODRIGUES
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do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Pú-
blico, condicionada à representação do ofendido,
para a ação penal por crime contra a honra de
servidor público em razão do exercício de suas
funções”. - Ajuizada queixa contra deputada
estadual perante o juízo de primeiro grau, absolu-
tamente incompetente (competência por prerroga-
tiva de função), não há interrupção do prazo deca-
dencial, fatal e improrrogável, sendo de se reco-
nhecer a extinção da punibilidade da querelada se
o feito vem a aportar no tribunal competente,
remetido pelo juízo da comarca, quando já expira-
do o prazo para o exercício do direito de ação. -
Oferecida a queixa por procurador com poderes
especiais, o instrumento de mandato deve conter,
como exige o art. 44 do CPP, “menção do fato
criminoso” ou ao menos referência ao nomen iuris
ou ao artigo da lei penal violado, em tese, pela
querelada. Omissa a procuração quanto a este
requisito, afigura-se o instrumento inidôneo para a
propositura da ação, não podendo o vício ser
sanado quando já ultrapassado o prazo decaden-
cial. - A queixa, tal como a denúncia, deve vir
instruída com um mínimo de prova indiciária sobre
a materialidade e a autoria, sem o que não se
identifica o interesse de agir, condição exigida em
lei para o recebimento da inicial.

Acórdão

Vistos etc., acorda a Corte Superior do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
incorporando neste o relatório de fls., na confor-
midade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM
REJEITAR A QUEIXA.

Belo Horizonte, 27 de outubro de 2004. -
Herculano Rodrigues - Relator.

Notas taquigráficas

Assistiu ao julgamento, pela querelada, o
Dr. José Guimarães Ferreira de Melo, e proferiu
sustentação oral, pela querelada, o Dr. Ricardo
Silveira Ferreira de Melo.

O Sr. Des. Herculano Rodrigues - Cuida-
se de queixa-crime oferecida pelo Prefeito de
Teófilo Otoni, Getúlio Afonso Porto Neiva, con-

tra a Deputada Estadual Maria José Haueisen
Freire, imputando-lhe a prática dos crimes pre-
vistos nos arts. 20, 21 e 22 da Lei nº 5.250/67
(Lei de Imprensa).

Segundo a inicial, o querelante, desde que
se candidatou a Prefeito do Município de Teófilo
Otoni, cargo para o qual veio a ser eleito, tomando
posse em 1º de janeiro de 2001, vem sofrendo
ataques sistemáticos, gratuitos e levianos por parte
de integrantes do Partido dos Trabalhadores, inclu-
sive da querelada, Deputada Estadual pelo refe-
rido partido, com o intuito de denegrir sua imagem
pessoal e política.

Em entrevista concedida pela querelada à
Rádio Teófilo Otoni, no programa “Espaço da
Cidadania”, levado ao ar no dia 12 de agosto de
2003, a querelada, com o propósito de desmo-
ralizar o querelante, teria declarado, referindo-se a
determinado episódio:

ora, se o prefeito passa esses cheques para
adversários, imagina o que ele faz com os alia-
dos, imagina o que ele faz com o grupinho dele,
restrito aí na prefeitura (fl. 03).

Ainda de acordo com a queixa, desde o
mês de julho de 2003, a querelada vem publi-
cando, com fins eleitoreiros, matérias calu-
niosas em relação ao querelante, destituídas de
fundamento fático, no periódico denominado Pé
na Estrada, sob os seguintes títulos: “Incêndio
destrói contas da Prefeitura de Teófilo Otoni”,
“Denúncias agravam situação do Prefeito de
Teófilo Otoni” e “Ministério Público investigará
Prefeitura de Teófilo Otoni - denúncias referem-
se à utilização irregular de recursos da saúde e
da educação” (fl. 04).

Nessas matérias a querelada estaria
procurando atribuir responsabilidade ao quere-
lante pelos incêndios ocorridos na Prefeitura e
no Parque de Obras do Município, afirmando
que

quem mais está interessado na apresentação
das contas da cidade é a oposição. Do outro
lado, quem tem o maior cuidado para não apre-
sentá-las é a situação (fl. 05).
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Em uma das publicações, assevera a
querelada que o querelante cometeu irregula-
ridades na Prefeitura, “assinando 15 (quinze)
cheques destinados ao Sindicato dos Servi-
dores Públicos Municipais” (fl. 06), denunciando
superfaturamento do pão consumido na rede
municipal de educação e vícios em processo
licitatório ocorrido em 2002, bem como na con-
cessão do transporte coletivo urbano e rural.

No mais, refuta o querelante as acusa-
ções contra sua pessoa e conclui pugnando
pela condenação da querelada pela prática dos
crimes previstos nos artigos 20, 21 e 22 da Lei
de Imprensa.

A queixa, acompanhada do instrumento
de procuração de fl. 08, vem instruída com
exemplares das publicações (fls. 09/14).

Notificada, apresentou a querelada a defe-
sa de fls. 27/41, suscitando preliminares que, a
seu ver, estariam a obstaculizar o recebimento da
queixa. São elas: a) decadência do direito de
ação, porquanto, oferecida a queixa, em erro gros-
seiro, perante juízo manifestamente incompe-
tente, qual seja, o da Comarca de Teófilo Otoni,
quando, na ocasião, já detinha a querelada privi-
légio de foro especial neste Tribunal de Justiça,
prerrogativa de seu mandato de Deputada
Estadual, não foi o direito exercido validamente no
prazo decadencial de 90 dias previsto na Lei de
Imprensa, considerando-se que as matérias tidas
como ofensivas foram veiculadas no período de
julho a setembro de 2003; b) ilegitimidade ativa do
querelante para a propositura da ação, que, em se
tratando de ofensa irrogada pela imprensa contra
funcionário público em razão de suas funções,
seria de natureza pública condicionada à repre-
sentação; c) imunidade parlamentar, por guar-
darem as afirmações da querelada relação com o
exercício de seu mandato; d) vício de represen-
tação, em face da ausência de menção ao fato
delituoso no instrumento de procuração; e e) inép-
cia da queixa, por não haver a inicial individua-
lizado “as assertivas que caracterizariam, em tese,
cada tipo penal elencado” (verbis, fl. 40), limitan-
do-se a narrar genericamente citações suposta-
mente extraídas de entrevista radiofônica e do
periódico informativo de seu mandato.

No mérito, cinge-se a querelada a manifes-
tar sua discordância com os termos da queixa,
aduzindo que serão eles contrariados no curso da
instrução.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
exarado às fls. 116/122, opina pela rejeição da
queixa em razão da decadência do direito de ação,
do vício de representação e da ausência da notifi-
cação a que se refere o art. 57 da Lei nº 5.250/67.

No principal, é o relatório.

Conquanto não proceda a preliminar susci-
tada pela querelada quanto à ilegitimidade do
querelante para propor a presente ação penal, eis
que, em se tratando de ofensas irrogadas contra
funcionário público propter officium, a legitimidade
do ofendido, através de queixa, e do Ministério
Público, mediante representação, é concorrente,
consoante orientação sumulada no Supremo
Tribunal Federal (Súmula 714), no mais verifica-se
que a queixa, de fato, padece de graves defi-
ciências - apontadas na defesa preliminar - que
estão a impedir o seu recebimento e, conseqüen-
temente, a instauração da persecução penal,
impondo-se o reconhecimento da extinção da
punibilidade da querelada pela decadência.

De se ver, em primeiro lugar, que, tendo
sido a queixa ajuizada perante o Juízo da Comarca
de Teófilo Otoni, contrariando manifestamente a
regra de competência - indeclinável - insculpida no
art. 106, I, a, da Constituição Estadual (compe-
tência absoluta), não houve o exercício válido do
direito de ação dentro do prazo decadencial, que,
em se tratando de crimes de imprensa, é de três
meses, consoante o disposto no art. 41, § 1º, da
Lei nº 5.250/67.

Como a querelada, à época do ofere-
cimento da queixa, estava em pleno exercício
de seu mandato de Deputada Estadual - fato de
que tinha ciência o querelante, que a qualifica
como tal na inicial -, detinha o privilégio de foro
especial, em razão da função, neste Tribunal de
Justiça, onde deveria ter sido a ação proposta.

Tendo o MM. Juiz constatado o equívoco
grosseiro em que incorrera o querelante, determinou
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a remessa do feito a este Tribunal. Contudo, os
autos só aportaram neste Sodalício em maio deste
ano - distribuídos a este Relator no dia 24 daquele
mês -, quando já se achava ultrapassado, em muito,
o referido lapso decadencial, fatal e improrrogável,
uma vez que as matérias tidas como ofensivas, de
acordo com a inicial, foram veiculadas nos meses
de julho a setembro de 2003.

Consumou-se, portanto, a decadência do
direito de ação do querelante, razão pela qual,
pelos fatos descritos na inicial, encontra-se
extinta a punibilidade da querelada.

Não bastasse isso, verifica-se ainda que,
oferecida a queixa por procurador com poderes
especiais, o instrumento de mandato não faz a
imprescindível alusão ao fato criminoso, como
exige o art. 44 do Código de Processo Penal.
Sequer indica o nomen iuris ou o artigo da lei penal
no qual teria incidido, em tese, a querelada.

Ausente este requisito legal, a procu-
ração mostra-se inidônea para a propositura da
queixa, inviabilizando o seu recebimento. E a
esta altura, expirado o prazo decadencial, a
deficiência já não poderia vir a ser sanada.

Lado outro, no tocante às ofensas que o
querelante afirma lhe terem sido irrogadas em
entrevista concedida a uma emissora de rádio, não

estando a inicial instruída com a gravação ou a
transcrição do programa, ou mesmo com a notifi-
cação a que se refere o art. 57 da Lei nº 5.250/67,
reclamada pela ilustrada Procuradoria de Justiça,
não poderia ser a queixa recebida nesta parte,
ausente prova indiciária mínima a evidenciar o
fumus boni iuris.

Ante o exposto, com fundamento no art.
43, incisos II e III, do Código Penal, rejeito a
queixa, decretando extinta a punibilidade da
querelada pela decadência, com fundamento
no art. 107, IV, do Código Penal e no art. 41, §
1º, da Lei nº 5.250/67.

Custas, pelo querelante.

Os Senhores Desembargadores Hyparco
Immesi, Kildare Carvalho, Dorival Guimarães
Pereira, Francisco Figueiredo, Gudesteu Biber,
Edelberto Santiago, Hugo Bengtsson, Antônio
Hélio Silva, Cláudio Costa, Isalino Lisbôa,
Schalcher Ventura, Reynaldo Ximenes Carneiro,
Carreira Machado, Almeida Melo, Lucas Sávio de
Vasconcellos Gomes, José Francisco Bueno,
Célio César Paduani, Jarbas Ladeira, Brandão
Teixeira e José Domingues Ferreira Esteves - De
acordo.

Súmula - REJEITARAM A QUEIXA.

-:::-
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Ementa oficial: Mandado de segurança -
Cédula de crédito rural hipotecária - Registro -
Emolumentos - Cobrança - Lei estadual -
Regulamentação - Lei federal - Constituição da
República. - A cédula rural hipotecária registra-
se nos Livros nos 2 e 3, ambos do Registro de
Imóveis. Na falta de legislação do Estado, apli-
ca-se, como emolumento de cada registro ou
averbação, o valor do limite da lei federal.
Defere-se, em parte, a segurança.

Acórdão

Vistos etc., acorda a Quarta 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 taquigrá-
ficas, à unanimidade de votos, EM DEFERIR A
SEGURANÇA, EM PARTE.

Belo Horizonte, 19 de agosto de 2004. -
Almeida Melo - Relator.

Notas taquigráficas

Assistiu ao julgamento, pela impetrante,
a Dr.ª Karla M. R. Amarco.

O Sr. Des. Almeida Melo - Federação da
Agricultura e da Pecuária do Estado de Minas
Gerais - FAEMG e outro impetram mandado de
segurança coletivo contra ato atribuído ao
Exmo. Sr. Juiz-Corregedor do Estado de Minas
Gerais, decorrente da recomendação para que
se realize a cobrança de emolumentos carto-
riais para inscrição e averbação de cédulas de
crédito rural no Registro de Imóveis.

Sustentam os impetrantes que os financia-
mentos rurais contratados com estabelecimentos
bancários são considerados como instrumento da
política agrícola e da política oficial de desenvolvi-
mento da produção rural do País. Dizem que, para
ter acesso ao crédito rural oferecido, o produtor
mutuário é obrigado a emitir a correspondente
cédula de crédito rural como documento repre-
sentativo da operação de empréstimo de que
necessita, sendo que é obrigatória a sua inscrição
e averbação no Cartório de Registro de Imóveis,
nos termos do art. 30 do Decreto-lei nº 167/67.
Alegam que, seguindo orientação da Correge-
doria-Geral de Justiça, e diferentemente da si-
tuação anterior, os registradores iniciaram a co-
brança de emolumentos de registro das cédulas
de crédito rural hipotecárias com base na Tabela 4
da Lei Estadual nº 12.727/97. Aduzem que, por
força do disposto no art. 290, § 3º, da Lei nº
6.015/73, os valores a serem exigidos devem ser
os constantes do art. 34 do Decreto-lei nº 167/67.

Às fls. 192/193-TJ, indeferi a liminar
postulada.

Regularmente notificada, a autoridade indi-
cada coatora prestou informações (fls. 213/222-
TJ), nas quais aduziu que as orientações e os
posicionamentos da Corregedoria-Geral de Jus-
tiça estão em conformidade com as disposições
da Lei Federal nº 10.169/00, que regulamentou o
§ 2º do art. 236 da Constituição Federal.

Dispõe o § 3º do art. 290 da Lei nº 6.015,
de 31 de dezembro de 1973, o seguinte:

Art. 290.

(...)

2 JURISPRUDÊNCIA CÍVEL

CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA - REGISTRO - EMOLUMENTOS - COBRANÇA -
LEI ESTADUAL - REGULAMENTAÇÃO - LEI FEDERAL - CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

- A cédula rural hipotecária registra-se nos Livros nos 2 e 3, ambos do Registro de Imóveis. Na
falta de legislação do Estado, aplica-se, como emolumento de cada registro ou averbação, o
valor do limite da lei federal.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.0000.03.403259-9/000 - Comarca de Belo Horizonte -
Relator: Des. ALMEIDA MELO
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§ 3º Os emolumentos devidos pelos atos rela-
tivos a financiamento rural serão cobrados de
acordo com a legislação federal.

Os valores referentes eram calculados de
acordo com o art. 34 do Decreto-lei nº 167, de
14 de fevereiro de 1967, verbis:

Art. 34. O Cartório anotará a inscrição, com indi-
cação do número de ordem, livro e folhas, bem
como o valor dos emolumentos cobrados, no
verso da cédula, além de mencionar, se for o
caso, os anexos apresentados.

Parágrafo único. Pela inscrição da cédula, o ofi-
cial cobrará do interessado os seguintes emolu-
mentos, dos quais 80% (oitenta por cento)
caberão ao Oficial do Registro Imobiliário e 20%
(vinte por cento) ao Juiz de Direito da Comarca,
parcela que será recolhida ao Banco do Brasil
S.A. e levantada quando das correições a que se
refere o artigo 40:

a) até Cr$ 200.000 - 0,1%

b) de Cr$ 200.001 a Cr$ 500.000 - 0,2%

c) de Cr$ 500.001 a Cr$ 1.000.000 - 0,3%

d) de Cr$ 1.000.001 a Cr$ 1.500.000 - 0,4%

e) acima de Cr$ 1.500.000 - 0,5%, máximo de
1/4 (um quarto) do salário mínimo da região.

Esta, inclusive, era a orientação da eg.
Corregedoria-Geral de Justiça, conforme se vê
do parecer elaborado no Processo nº 125/96 (fl.
228-TJ).

No entanto, com a regulamentação do § 2º
do art. 236 da Constituição da República pela Lei
Federal nº 10.169, de 29 de dezembro de 2000, a
situação se modificou.

No art. 3º, II, da citada lei está estabelecido
que:

Art. 3º É vedado: (...)

II - fixar emolumentos em percentual incidente
sobre o valor do negócio jurídico objeto dos
serviços notariais e de registro.

Com a entrada da lei federal referente, os
percentuais fixados nas alíneas do art. 34 do
Decreto-lei nº 167/67 foram abolidos, mas não
houve revogação expressa do limite máximo do
valor dos emolumentos.

O registro da cédula de crédito rural, no
Livro nº 03, é exigido em valor único de R$
17,52 (dezessete reais e cinqüenta e dois cen-
tavos), decorrente de 1/4 do valor de referência
(R$ 70,06) (fl. 221-TJ).

Examino se a cobrança de emolumentos
de registro de hipoteca, em caso de cédula de
crédito rural hipotecária, em apartado, constitui
medida legal.

Nos termos do art. 178, II, da Lei de
Registros Públicos, a cédula de crédito rural é
registrada no Livro nº 3 - Registro Auxiliar - sem
prejuízo do registro da hipoteca cedular.

A cédula rural é registrada no Livro nº 2 -
Registro Geral, de acordo com os arts. 176 e
167, I, 13, da Lei nº 6.015/73.

Logo, não há dúvida. A cédula de crédito
rural hipotecária registra-se no Livro nº 2 - Registro
Geral - e no Livro nº 3 - Registro Auxiliar -, ambos
do Registro de Imóveis (veja-se a respeito a juris-
prudência de São Paulo, conforme Registros
Públicos, de Francisco de Paula Sena Rebouças,
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1978, p.
22). Não há dispensa da lei para a situação de
cédula de crédito hipotecário, no caso do art. 178,
II. Como o art. 167, I, 13, refere-se, sem excep-
cionar, a cédulas de crédito rural.

Faz sentido a dupla exigência. No Livro nº
2, registra-se, para ser constituído, o direito real.
No Livro nº 3, registram-se obrigações, para terem
a devida publicidade. A este respeito, veja-se a
doutrina, in Comentários à Lei de Registros Pú-
blicos, Wilson de Souza Campos Batalha, v. II, Rio
de Janeiro: Forense, 1977, p. 881.

O mandado de segurança tem dois objetos
que se distinguem: a inexigibilidade do duplo re-
gistro e a aplicação da tabela estadual.
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O primeiro objeto é por mim indeferido,
pois exigíveis são os dois registros.

Quanto à fixação dos emolumentos, no art.
1º da Lei nº 10.169/00, que - como já dito - regula-
mentou o § 2º do art. 236 da Constituição Federal,
está enfatizado que:

Art. 1º. Os Estados e o Distrito Federal fixarão o
valor dos emolumentos relativos aos atos prati-
cados pelos respectivos serviços notariais e de
registro, observadas as normas desta Lei.

A cobrança de emolumentos de registro
das cédulas de crédito rural hipotecárias tem sido
feita com base no Anexo I, Tabela 4, nº 5, letra e,
da Lei Estadual nº 12.727/97, com as alterações
da Lei nº 13.438/99.

Admitidos os dois registros e eliminado o
percentual incidente sobre o valor do negócio,
que era a forma de cálculo, prevalece, da legis-
lação estadual, como remuneração de cada
registro, o limite da legislação federal.

Pode-se dizer que o limite era aplicado a
forma de cálculo revogado e, assim, não mais
existe. A se colocar nessa interpretação literal, o
trabalho do registrador não seria remunerado,
ante a falta de previsão da lei do Estado, subor-
dinada aos novos parâmetros das normas
gerais da União. Não se admite esse modo de
parasitismo. Até que o Estado legisle, forçoso é
aplicar-se o regime antigo, com a derrogação
expressa da lei federal.

Não adiro à interpretação segundo a qual,
tendo os Estados federados adquirido compe-
tência para a fixação dos emolumentos registrais,
o limite máximo da lei federal estaria revogado,
aplicando-se à cédula de crédito hipotecária as
regras da hipoteca convencional. Essa interpre-
tação encareceria o crédito rural, demasiada-
mente, e faria com que a remuneração não corres-
pondesse mais ao custo do serviço prestado. Ora,
o limite é exatamente atento a essa correspon-

dência indispensável. Aceito a ponderação da
impetrante no sentido da

extrema relevância e interesse, para o setor
produtivo rural, na medida em que toda a legis-
lação de crédito rural é de ordem pública, com
claro objetivo de proteção ao produtor e à pro-
dução de alimentos, que se quer ver realizada
a custos acessíveis. A adoção de critérios de
cobrança de emolumentos de registro de cédu-
las rurais, que é o instrumento viabilizador da
política de crédito rural, com base na legislação
estadual, além de ilegal, é extremamente
onerosa e encarecedora dos custos do crédito
e da produção rural. Basta que se revele o fato
de que a lei federal estabelece para cada inscri-
ção ou registro o valor de R$ 17,52 (dezessete
reais e cinqüenta e dois centavos), enquanto
que a lei estadual, se fosse aplicável, elevaria
esse custo para valores entre R$ 109,84 e
2.398,04, correspondendo e acréscimos exorbi-
tantes, entre 527% e 13.587%.

Pelo que informa a impetrante, “nenhuma
publicação de deliberação com força normativa
veio a ser publicada pela egrégia Corregedoria-
Geral de Justiça, seja alterando ou revogando o
Parecer Normativo DIFIX 125/96”, pelo que foi
mandado observar a lei federal para a cobrança de
emolumentos registrais de cédulas rurais.

Defiro parcialmente a segurança apenas
para que cada um dos registros obrigatórios seja
cobrado, no valor do limite máximo da alínea e do
parágrafo único do art. 34 do Decreto-lei nº 167,
de 14 de fevereiro de 1967.

Custas, ex lege.

Os Senhores Desembargadores Hyparco
Immesi, Audebert Delage, Moreira Diniz e Carreira
Machado - De acordo.

Súmula - DEFERIRAM A SEGURANÇA,
EM PARTE.

-:::-



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 63-310, out./dez. 200466

Ementa oficial: Concurso público -
Pretensão da candidata aposentada aprovada
em concurso público à nomeação para outro
cargo da mesma natureza - Acumulação de
proventos de aposentadoria com a remune-
ração oriunda de outro cargo ou função pública
- Vedação pelo art. 37, inciso XVI e seu § 10, da
Constituição Federal - Exceção à regra geral
estabelecida por esse mesmo inciso - Inocor-
rência - Mera expectativa de direito à nomeação
pela administração pública - Inocorrência de
preterição pela nomeação de outro candidato
em desacordo com a ordem de classificação -
Ausência de prova - Mandado de segurança -
Denegação - Apelação improvida. - Ocorrendo
a vedação estabelecida pelo art. 37, inciso XVI
e seu § 10, da Constituição Federal à nomea-
ção da candidata aposentada para outro cargo
da mesma natureza para o qual ela foi aprova-
da em concurso público, mediante a acumu-
lação de proventos de aposentadoria com a
remuneração oriunda de outro cargo ou função
pública, e inocorrendo qualquer das exceções
estabelecidas por esse mesmo inciso, não tem
a candidata aprovada no concurso direito lí-
quido e certo a essa nomeação, mas mera
expectativa de direito à nomeação, mormente
quando não provada a sua preterição pela
nomeação de outro candidato em desacordo
com a ordem de classificação, impondo-se
nesse caso o improvimento da apelação por ela
interposta da sentença pela qual foi denegada a
segurança por ela impetrada contra ato da
autoridade coatora que deixou de nomeá-la
para o cargo por ela pretendido.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Oitava Câ-
mara 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, 26 de agosto de 2004. -
Fernando Bráulio - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Fernando Bráulio - Conheço da
apelação, recurso próprio, tempestivo, regular-
mente preparado.

Impõe-se o improvimento da apelação,
com a conseqüente confirmação da sentença
mediante a qual foi denegada a segurança, não
só pelo motivo constante da sentença, das contra-
razões do apelado e dos pareceres dos dignos
representantes do Ministério Público de primeira e
de segunda instâncias, mas também pelo outro
motivo que será adiante exposto.

Trata-se de apelação interposta pela
impetrante da sentença pela qual a MM.ª Juíza
de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Barbacena denegou a segurança por ela impe-
trada contra ato do Senhor Prefeito daquele
município consistente na negativa de sua
nomeação para o cargo de orientadora educa-
cional, não obstante ela tenha sido aprovada no

CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APOSENTADO - APROVAÇÃO - CARGOS DE MESMA
NATUREZA - ACUMULAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO INCISO XVI E SEU § 10

DO ART. 37 DA CF - NOMEAÇÃO - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO

- A teor do inciso XVI e seu § 10 do art. 37 da CF/88 , é vedada a acumulação de proventos de
aposentadoria com a remuneração oriunda de outro cargo ou função pública, ressalvadas as
hipóteses previstas no mesmo inciso.

- O candidato aprovado em concurso público detém mera expectativa de direito à nomeação, mor-
mente quando não provada sua preterição pela nomeação de outro candidato em desacordo com
a ordem de classificação.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.00.345407-1/000 - Comarca de Barbacena - Relator: Des. FERNANDO
BRÁULIO
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concurso público para o preenchimento da vaga
desse cargo, ao entendimento da autoridade
apontada como coatora de que esse cargo é
inacumulável com o cargo técnico previsto na
legislação estadual de analista de adminis-
tração III, no qual ela se aposentou.

O argumento da apelante é o de que da
sua nomeação para a ocupação do cargo para o
qual ela foi aprovada no concurso não decorrerá
acumulação de cargos proibidos pela Constituição
Federal, por achar-se já aposentada num desses
cargos, e de que, mesmo que se entenda que é
vedada a percepção simultânea de proventos de
aposentadoria com a remuneração de cargo da
mesma natureza, a proibição não ocorre no caso
ora em julgamento, porque se trata de cargos de
natureza distinta, sendo aquele em que ela se
acha aposentada cargo técnico previsto na legis-
lação estadual, enquanto que o cargo de orienta-
dora educacional faz parte integrante do magis-
tério, devendo ela servir como professora munici-
pal, não sendo, portanto, inacumuláveis, tendo-se
em vista o disposto no art. 37, inciso VI, letra b, da
Constituição Federal, de acordo com o qual é
vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto quando houver compatibilidade
de horários, observado em qualquer caso o dis-
posto no inciso XI, a de um cargo de professor
com outro, técnico ou científico, na redação que
lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 19/98.

Como entendeu, acertadamente, a MM.ª
Juíza prolatora da sentença apelada e como
ponderam o apelado e os dignos representantes
do Ministério Público de primeira e de segunda
instâncias, falece à ora apelante o direito líquido
e certo à nomeação para o cargo por ela pre-
tendido, porque a Constituição Federal veda, em
seu art. 37, inciso XVI e seu § 10, a acumulação
de proventos de aposentadoria com a remu-
neração oriunda de outro cargo ou função públi-
ca, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 37,
inciso XVI, inocorrentes no caso ora em julga-
mento, porque tanto o cargo de analista de
administração III, no qual a apelante se acha
aposentada, como o de orientadora educacional,
por ela pretendido mediante habilitação em con-
curso público, são de natureza técnica e, por-
tanto, da mesma natureza, não sendo verdade

que um deles seja dessa natureza e o outro de
professora, como ela argumenta.

Mas existe ainda outro motivo pelo qual a
apelante carece do alegado direito líquido e
certo à nomeação por ela tido como ferido por
ato da autoridade coatora.

É o de que, mesmo que não houvesse o
alegado impedimento, ela teria mera expecta-
tiva, e não direito líquido e certo à nomeação,
assegurado por lei, a não ser que fosse prete-
rida pela nomeação de outro candidato com
classificação inferior, circunstância não demons-
trada nos presentes autos.

Nesse sentido, a orientação da jurisprudên-
cia, como se vê pelo teor dos seguintes arestos:

O despacho agravado mostra-se em consonân-
cia com jurisprudência desta Corte, ao apontar
que a aprovação em concurso público gera mera
expectativa de direito à investidura no cargo plei-
teado e que não há preterição quando a adminis-
tração realiza nomeações em observância à
decisão judicial - Precedentes - RMS 23.227 e
RMS 23.056. Agravo regimental desprovido.
(STF - AI-AgR 373054 - SP - 1ª T. - Rel.ª Ministra
Ellen Gracie - DJU de 27.09.2002 - p. 00100.)

Administrativo - Concurso público - Candidato
aprovado - Mera expectativa de direito à
nomeação. - I - É pacífico o entendimento na
doutrina e na jurisprudência segundo o qual o
candidato aprovado em concurso público
detém mera expectativa de direito à nomeação
pela Administração Pública, que não tem ne-
nhuma obrigação de nomeá-lo dentro do prazo
de validade do certame. - II - Havendo, porém,
quebra da ordem classificatória, o candidato
passa a ter direito à nomeação, que pode ser
garantida através de writ. - III - Inexistindo prova
de que a candidata foi preterida por conta de
nomeações de outros candidatos de pior classi-
ficação, não há direito líquido e certo a ser
amparado. Recurso a que se nega provimento.
(STJ - ROMS 15.203 - PE - 5ª T. - Rel. Min.
Felix Fischer - DJU de 17.02.2003.)

Não comprovada desde logo a lesão de
direito líquido e certo da autoridade apontada
como coatora pela negativa da nomeação da
impetrante para o cargo para o qual ela se habilitou
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em concurso público, impõe-se a confirmação da
sentença pela qual foi denegada a segurança con-
tra ela impetrada contra esse ato.

Com esses fundamentos, nego provimento
à apelação, para confirmar a sentença apelada.

O Sr. Des. Silas Vieira - Sr. Presidente.
Conclui-se da regra constitucional a não-cumula-
tividade de cargos públicos, exceto nas hipóteses
expressamente previstas no art. 37, inciso XVI,
da Constituição Federal.

No caso, não assiste razão à apelante
visto que a previsão constitucional é excepcional

e taxativa ao vedar a acumulação de dois car-
gos técnicos (analista de sistema III e orientador
educacional).

Com tais considerações, acompanho o
Des. Relator e nego provimento ao recurso.

O Sr. Des. Edgard Penna Amorim - Acom-
panho o em. Relator e, tendo em vista a exce-
lência do voto proferido por S. Ex.ª, pemito-me
recomendar a sua publicação.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.

-:::-

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - AUXÍLIO-DOENÇA
CONCEDIDO PELO INSS MEDIANTE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO - VALOR INFERIOR AOS

VENCIMENTOS DO SERVIDOR - INADMISSIBILIDADE - DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO -
PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS (ART. 37, XV, DA CF) - INTELIGÊNCIA DO

ART. 40, § 3º, DA CF/88 E DA LEI MUNICIPAL Nº 47/91

- Tendo em vista o princípio da irredutibilidade de vencimentos estabelecido no art. 37, XV, da CF,
e diante do disposto no § 3º do art. 40 da mesma Carta Magna, o servidor público municipal em
licença para tratamento de saúde que recebe auxílio-doença concedido pelo INSS, mediante con-
vênio com o Município, em valor inferior aos seus vencimentos tem direito à complementação do
valor recebido a esse título.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0529.03.000394-9/001 - Comarca de Pratápolis - Relator: Des. FERNANDO
BRÁULIO

Ementa oficial: Servidor público municipal
- Licença para tratamento de saúde - Auxílio-
doença concedido pelo INSS mediante convênio
com o Município em valor inferior aos venci-
mentos do servidor - Direito à complementação -
Princípio da irredutibilidade dos vencimentos -
Artigos 40, § 3º, da Constituição Federal, em sua
atual redação, e 215 do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Itaú de Minas (Lei
Municipal nº 47/91) - Mandado de segurança -
Concessão - Confirmação da sentença em ree-
xame necessário. - Tendo-se em vista o princípio
da irredutibilidade dos vencimentos do servidor
público, por força do disposto no artigo 40, § 3º,
da Constituição Federal, em sua atual redação, e
no art. 215 do Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Itaú de Minas (Lei Municipal nº

47/91), o servidor público municipal em licença
para tratamento de saúde que recebe auxílio-
doença concedido pelo INSS mediante convênio
com o Município em valor inferior aos seus venci-
mentos tem direito à complementação do valor
recebido a esse título, impondo-se a confir-
mação, em reexame necessário, da sentença
mediante a qual foi concedida a segurança por
ele impetrada contra o Poder Público municipal
com esse objetivo.

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
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e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM NÃO CONHECER DO RECURSO E,
NO REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMAR A
SENTENÇA.

Belo Horizonte, 03 de junho de 2004. -
Fernando Bráulio - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Fernando Bráulio - Conheço
da remessa de ofício decorrente da exigência
do duplo grau de jurisdição.

Não conheço da apelação voluntária, por
sua intempestividade.

Contado em dobro o prazo do recurso, por
força do disposto no art. 188 do CPC, a partir da
data da intimação do advogado do apelante da
sentença, ou seja, de 23 de junho de 2003, se-
gunda-feira, e descontado o período das férias
forenses do mês de julho, esse prazo venceu no
dia 25 de agosto, segunda-feira, tendo sido, por-
tanto, intempestiva a sua interposição no dia 26 de
agosto, terça-feira.

Em relação ao mérito, impõe-se a confir-
mação da sentença em reexame necessário,
por seus fundamentos.

Trata-se de remessa de ofício decorrente
da exigência do duplo grau de jurisdição para o
reexame necessário da sentença pela qual foi
concedida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca
de Pratápolis a segurança impetrada pelo ora
recorrido contra ato do Prefeito do Município de
Itaú de Minas, consistente na negativa de paga-
mento da diferença de R$ 1.684,71 entre os
seus vencimentos, no valor de R$ 2.986,01, e o
auxílio-doença de R$ 1.301,30, que lhe vem
sendo pago pelo INSS, tendo-se em vista o
princípio da irredutibilidade dos vencimentos
estabelecido pelo art. 37, inciso XV, da Cons-
tituição Federal.

Não procede o argumento de que a dis-
posição constante do art. 40 da Constituição
Federal, em sua atual redação, e o teor do seu
§ 3º retiram o caráter de auto-aplicabilidade da

disposição anterior e o de que não é devida a
diferença reclamada, porque ainda não foi cria-
do o sistema de previdência complementar em
substituição à extinta previdência municipal e
porque o Município não dispõe de recursos para
atender à pretensão do recorrido.

Tem aplicação, por outro lado, o disposto
no § 3º da citada norma constitucional, con-
forme o qual os proventos de aposentadoria,
por ocasião da sua concessão, serão calcula-
dos com base na remuneração do servidor no
cargo efetivo em que se der a aposentadoria e,
na forma da lei, corresponderão à totalidade da
remuneração, pelo que cabe à autoridade coa-
tora complementar a diferença entre os venci-
mentos do impetrante e o auxílio-doença que
lhe é pago pelo INSS.

Como bem argumenta a Dr.ª Procuradora
de Justiça, em seu bem-lançado parecer de fls.
215 a 220, a circunstância de não ter o Município
instituído um regime previdenciário próprio não
retira dos seus servidores o direito à observância
das garantias constitucionais dos servidores públi-
cos e, particularmente, a da irredutibilidade dos
seus vencimentos, assegurada pelo já citado dis-
positivo constitucional.

O fato de ter o Município firmado ajuste
com o INSS, por meio da Lei Municipal nº 16/99,
para fins previdenciários em relação aos seus
servidores, em vez de instituir o regime previden-
ciário próprio, não o autoriza a desrespeitar os
direitos garantidos por norma constitucional nem o
disposto no art. 215 do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Itaú de Minas (Lei
Municipal nº 47/91), por força do qual 

será concedida ao servidor a licença para
tratamento de saúde, a pedido ou de ofício,
com base em perícia médica, sem prejuízo da
remuneração a que fizer jus.

Se o pagamento do auxílio-doença resul-
tante da opção pelo convênio com o INSS, feita
pelo Município, não cobre a totalidade dos venci-
mentos do servidor, cabe a este complementar a
diferença, em atendimento à já mencionada
exigência constitucional e legal que assegura ao
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servidor público a irredutibilidade dos vencimen-
tos do servidor público.

Com esses fundamentos, confirmo a
sentença em reexame necessário.

O Sr. Des. Silas Vieira - De acordo.

O Sr. Des. Edgard Penna Amorim - De
acordo.

Súmula - NÃO CONHECERAM DO RE-
CURSO E, EM REEXAME NECESSÁRIO,
CONFIRMARAM A SENTENÇA.

SENTENÇA CITRA PETITA - OMISSÃO QUANTO À MATÉRIA DISCUTIDA - EXTRAPOLAÇÃO
QUANTO À OUTRA - IMPOSSIBILIDADE DE SUA CONVOLAÇÃO EM SEDE RECURSAL -

NULIDADE DECRETADA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 458, II, 459 E 515, § 1º, TODOS DO CPC

- Ausente o julgado na apreciação das questões postas pelos porfiantes, impõe-se o decreto
de sua nulidade, por se tratar de matéria de ordem pública. Com base na melhor doutrina,
respaldada por iterativos pronunciamentos de nossas Cortes, não se mostra possível a
sanação da omissão em grau de recurso, ante a vedação feita ao Tribunal de complementá-la.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.03.982120-2/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
DORIVAL GUIMARÃES PEREIRA

-:::-

Ementa oficial: Tributário e processual
civil - Embargos à execução fiscal - Sentença
citra petita - Omissão quanto à matéria discutida
- Extrapolação quanto à outra - Impossibilidade
de sua convolação em sede recursal - Nulidade
decretada - Inteligência dos arts. 458, II, 459 e
515, § 1º, todos do CPC. - Ausente o julgado na
apreciação das questões postas pelos por-
fiantes, impõe-se o decreto de sua nulidade, por
se tratar de matéria de ordem pública. Com base
na melhor doutrina, respaldada por iterativos
pronunciamentos de nossas Cortes, não se
mostra possível a sanação da omissão em grau
de recurso, ante a vedação feita ao Tribunal de
complementá-la.

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 ACOLHER PRELIMINAR E CASSAR
A SENTENÇA.

Belo Horizonte, 02 de setembro de 2004.
- Dorival Guimarães Pereira - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Dorival Guimarães Pereira -
Trata-se de apelações à sentença de fls. 50/63-
TJ, proferida em autos de embargos à execução
fiscal ajuizados pela Fazenda Pública do Estado
de Minas Gerais em desfavor da Fazenda Pública
do Município de Belo Horizonte, cujo objeto é a
desconstituição das “certidões de dívida ativa” de
fls. 04/11-TJ (autos em apenso), que exigem o
recolhimento do IPTU, TSU-Taxa de Serviços
Urbanos e TFAT-Taxa de Fiscalização de Apa-
relhos de Transporte, referentes aos anos de 1996
a 2000, tendo o referido decisum julgado parcial-
mente procedente o pedido, reconhecendo a
inconstitucionalidade da cobrança da TSU e do
IPTU, mantendo a TFAT relativa aos exercícios de
1998, 1999 e 2000, o que ensejou a irresignação
da Fazenda Pública estadual, pleiteando a
extinção da cobrança da TFAT, ante a ausência de
notificação do lançamento e por sua ilegalidade,
por ausência de efetivo exercício do poder de polí-
cia, tudo consoante as argumentações desen-
volvidas nas razões de fls. 64/74-TJ.

Adesivamente, apela a Fazenda Pública
municipal-exeqüente (fls. 87/101-TJ), alegando,
preliminarmente, a nulidade do julgado proferido,
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ao argumento de que é ele citra petita, e, quanto
ao mérito, a legitimidade da cobrança do IPTU e
das taxas em questão.

Conheço de ambos os recursos, por
atendidos os pressupostos que regem suas
admissibilidades.

Passo ao exame da preliminar alegada
pela embargada em sua irresignação adesiva,
referente à nulidade do decisum proferido pelo
fato de ser supostamente citra petita, à conside-
ração de seu caráter prejudicial.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela
Fazenda municipal contra a Fazenda estadual,
exigindo a cobrança do IPTU, Taxa de Serviços
Urbanos-TSU e Taxa de Fiscalização de Aparelhos
de Transporte-TFAT.

Interpostos embargos do devedor, foram
questionadas as seguintes questões, consoante
se vê da petição de fls. 02/08-TJ: notadamente
preliminar de falta de interesse de agir e, quanto
ao mérito, violação ao contido no art. 142 do CTN,
ante a inexistência de procedimento administrati-
vo para apuração do crédito tributário e, ainda,
imunidade recíproca, nos termos do disposto no
art. 150, VI, a, da Constituição Federal.

Como se vê, a embargante não discutiu a
inconstitucionalidade da cobrança da TSU e da
TFAT por ausência dos requisitos do art. 145, II,
da Carta Magna, e sim requereu a nulidade da
cobrança por ausência de procedimento adminis-
trativo para apuração do crédito tributário.

Não obstante, a sentença recorrida deter-
minou a inconstitucionalidade da TSU, por ferir
o art. 145, II, do texto constitucional, já que os
serviços beneficiam a toda a coletividade, não
sendo específicos e divisíveis, e, quanto à
TFAT, entendeu o digno Magistrado de origem
pela sua legalidade, por existir efetivo poder de
polícia.

Além disso, o julgado monocrático afastou
o IPTU, diante da imunidade constitucional da
embargante.

Todavia, deixou de ser apreciada a questão
relativa à suposta ausência de procedimento
administrativo para apuração do crédito tributário e
violação ao art. 142 do CTN.

Destarte, o decisum não esgotou a pres-
tação jurisdicional, estando incompleto o julga-
mento, o que conduz à sua nulidade, por ferir o
disposto nos arts. 459 e 460, ambos do CPC.

Tal fato está a impedir que este Tribunal
profira decisão sobre questão suscitada e
debatida em 1º grau, mas não apreciada naque-
le nível, por constituir tal reforma do julgamento
supressão de instância.

Desse modo, não examinada a questão
relativa à ausência de procedimento administra-
tivo para apuração do crédito tributário e vio-
lação ao art. 142 do CTN na sentença de 1º
grau, impossível sua apreciação por este
Tribunal, já que diante de tal omissão há
obstáculo intransponível para sua complemen-
tação, sem a supressão de pronunciamento do
juízo a quo.

Além disso, a decisão magistral determinou
indevida a TSU e devida a TFAT, utilizando-se de
fundamentos que nem sequer foram levantados
em sede de embargos.

A propósito, é do escólio do eminente pro-
cessualista HUMBERTO THEODORO JÚNIOR,
com a maestria que lhe é peculiar, em seu Curso
de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 14ª ed.,
1994, v. I, que traz este ensinamento, fazendo a
distinção entre a sentença citra petita nula e
aquela que pode ser completada pelo Tribunal,
segundo o qual:

A sentença, enfim, é citra petita quando não
examina todas as questões propostas pelas
partes. O réu, por exemplo, se defendeu do
pedido reivindicatório alegando nulidade do
título dominial do autor, mediante reconheci-
mento apenas da eficácia do seu título, sem
cogitar do usucapião invocado pelo réu, terá
proferido sentença nula, porque citra petita, já
que apenas foi solucionada uma das duas
questões propostas.
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Mas o exame imperfeito ou incompleto de uma
questão não induz nulidade da sentença, porque
o tribunal tem o poder de, no julgamento da
apelação, completar tal exame, em face do efeito
devolutivo assegurado pelo art. 515, § 1º.

Assim, se a parte pediu juros da mora a partir
de determinado momento e o juiz os deferiu
sem especificar o dies a quo, pode o tribunal
completar o julgamento, determinando o
marco inicial da fluência dos juros. O mesmo
ocorre quando o pedido é líquido e a conde-
nação apenas genérica, graças à insuficiente
apreciação da prova. Aqui, também, o
Tribunal pode completar o julgamento da lide,
fixando o quantum debeatur.

Não pode o Tribunal, todavia, conhecer origi-
nariamente de uma questão a respeito da
qual não tenha sequer havido um começo de
apreciação, nem mesmo implícito, pelo juiz de
primeiro grau. Por exemplo se se acolheu na
sentença tão somente a exceção de pres-
crição oposta a uma ação de vício de consen-
timento, não é lícito o Tribunal, ao repelir a
prescrição, decidir a outra questão em torno
do defeito substancial do negócio jurídico,
uma vez que sobre ela não se deu, ainda, pro-
nunciamento algum do juiz.

A nulidade da sentença citra petita, portanto,
pressupõe questão debatida e não solucionada
pelo magistrado, entendida por questão o ponto
de fato ou de direito que dissentem os litigantes,
e que, por seu conteúdo, seria capaz de, fora
do contexto do processo, formar, por si só, uma
lide autônoma (p. 511).

Lado outro, o acórdão adiante trazido à
colação, oriundo do eg. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo é paradigmático na aplicação
deste posicionamento, in verbis:

Sentença - Nulidade - Ocorrência - Decisão citra
petita - Hipótese em que se olvidou o decisum
monocrático de apreciar a totalidade dos pedi-
dos - Nulidade insanável - Impossibilidade de o
juízo ad quem suprir o pronunciamento do juiz a
quo - Artigo 463 do Código de Processo Civil -
Recurso parcialmente provido.

- A sentença proferida citra petita padece de
error in procedendo. O caso é de anulação pelo
Tribunal, com devolução ao órgão a quo, para
novo pronunciamento. De modo nenhum se

pode entender que o artigo 515, § 1º, autorize o
órgão ad quem, no julgamento da apelação, a
completar a sentença de 1º grau (Apelação
Cível nº 213.261-1, Rel. Des. Leire Cintra, j. em
05.07.1994, in JUIS - Jurisprudência Informa-
tizada Saraiva, CD-ROM nº 11).

A propósito, este colendo Sodalício também
já se manifestou a respeito, como se deflui dos
arestos adiante colacionados, inclusive desta
colenda Câmara:

Agravo de instrumento - Exceção de pré-
executividade - Matéria suscitada em defesa -
Prescrição - Ausência de pronunciamento judi-
cial - Julgamento citra petita - Nulidade. - É
nula a decisão que, sem esgotar a prestação
jurisdicional, deixa de examinar matéria que,
expressamente, foi invocada pelo réu em sua
defesa, eis que presente, no caso, julgamento
citra petita (8ª CC, Agravo de Instrumento nº
353.156-3, Rel. Des. Silas Vieira, j. em
19.02.2004, DJ de 30.04.2004).

Embargos do devedor - Sentença citra petita -
Nulidade. - Firme no artigo 93, IX, da CF e no arti-
go 128 do CPC, cabe ao Tribunal declarar a nuli-
dade da sentença inquinada do vício citra petita,
porquanto é dever do magistrado examinar todas
as questões suscitadas pelos litigantes, entre-
gando-lhes a completa prestação jurisdicional (8ª
CC, Apelação Cível nº 1.0024.02.675107-3/001,
Rel. Des. Pedro Henriques, j. em 05.02.2003, DJ
de 30.04.2004).

Processual - Sentença incompleta sobre pedido
duplo - Falha na prestação jurisdicional. - A sen-
tença que não abrange toda a prestação jurisdi-
cional pretendida, deixando de pronunciar-se
quanto a um dos pedidos, é citra petita e sujeita
ao decreto de nulidade (5ª CC, Apelação Cível
nº 261.598-7, Rel. Des. Aluízio Quintão, j. em
24.03.2003, DJ de 25.04.2003).

Assim, conforme análise expendida, o único
caminho possível é a nulidade da sentença pro-
ferida, não sendo possível o exame da omissão
apontada nesta Corte revisora, sem a supressão
de instância.

Dessa forma, deverá o digno Juiz de pri-
meiro grau sanar os vícios, proferindo decisão
que alcance efetivamente os pedidos constantes
da inicial dos embargos.
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Ressalte-se, por derradeiro, que já tive a
oportunidade de me manifestar sobre o assunto
em tela, notadamente, quando do julgamento da
Apelação Cível nº 1.0024.01.052867-7/001, de
minha relatoria, ocorrido em 1º.07.2004, cujo
acórdão resultou na lavratura da ementa lan-
çada no frontispício deste voto, na parte em que
interessa.

Com tais considerações, acolho preliminar
aventada no recurso adesivo e dou provimento à
apelação interposta para, em conseqüência, anu-
lar o decisum monocrático, determinando o retorno

dos autos à comarca e vara de origem, para que
seu digno titular profira outro, nos exatos termos
contidos na vestibular da ação incidental dos
embargos aviados.

Custas recursais, ex lege.

A Sr.ª Des.ª Maria Elza - De acordo.

O Sr. Des. Nepomuceno Silva - De acordo.

Súmula - ACOLHERAM PRELIMINAR E
CASSARAM A SENTENÇA.

-:::-

EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA - IMÓVEL OBJETO DE COMPROMISSO DE COMPRA
E VENDA - FRAUDE À EXECUÇÃO - INOCORRÊNCIA - SUCUMBÊNCIA

- Para configuração da fraude à execução e conseqüente declaração de ineficácia do negócio de
compra e venda, não basta a mera existência de demanda (ação cognitiva ou execução) contra o
vendedor-executado, capaz de reduzi-lo à insolvência. É mister, também, prova de que o adquirente
detinha conhecimento de demanda dirigida contra o alienante, quer por constar qualquer registro da
existência da ação no cartório imobiliário, quer por qualquer outro meio que induza a tal conclusão.
Exegese do art. 593, II, do CPC em harmonia com o princípio da boa-fé.

- É de se excluir a condenação do Estado em honorários de sucumbência, se a demora e omissão
do embargante-apelado em providenciar o registro do contrato de compra e venda foram os atos
ensejadores da penhora do imóvel objeto dos presentes embargos, ou seja, estivesse o respectivo
bem registrado em nome do ora recorrido, por certo o Estado não postularia realização da constrição
judicial combatida.

- V.v.: - A defesa do terceiro com base em compromisso de compra e venda não registrado é
cabível única e exclusivamente no âmbito do jus possessionis e, como tal, não há, com a devida
vênia, numa inversão, de se atribuir ao embargante responsabilidade alguma, quando quem
sucumbiu foi o Estado, que deixou de se acautelar. (Des. Duarte de Paula)

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0433.01.020951-1/001 - Comarca de
Montes Claros - Relator: Des. SILAS VIEIRA

Ementa oficial: Embargos de terceiro -
Penhora - Imóvel objeto de compromisso de compra
e venda - Fraude à execução - Inocorrência. - Para
configuração da fraude à execução e conseqüente
declaração de ineficácia do negócio de compra e
venda, não basta a mera existência de demanda
(ação cognitiva ou execução) contra o vendedor-
executado, capaz de reduzi-lo à insolvência. É mis-
ter, também, prova de que o adquirente detinha co-
nhecimento de demanda dirigida contra o alienante,

quer por constar qualquer registro da existência da
ação no cartório imobiliário, quer por qualquer outro
meio que induza a tal conclusão. Exegese do art.
593, II, do CPC em harmonia com o princípio da
boa-fé.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Oitava
Câmara Cível 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, EM REFORMAR PAR-
CIALMENTE A SENTENÇA, NO REEXAME
NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO
VOLUNTÁRIO. VENCIDO, EM PARTE, O
VOGAL.

Belo Horizonte, 09 de setembro de 2004.
- Silas Vieira - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Silas Vieira - Versam os autos
sobre embargos de terceiro ajuizados por Fabiano
Butrago Santos Almeida em desfavor da Caixa
Econômica do Estado de Minas Gerais e do
Estado de Minas Gerais, objetivando o embar-
gante a liberação da penhora que recaiu sobre o
imóvel, consistente em “lote de terreno situado na
Rua ‘A’, Bairro dos Canelas, na Cidade de Montes
Claros”.

O Magistrado singular julgou procedentes
os presentes embargos, declarando ineficaz a
penhora realizada sobre o bem objeto do litígio,
com espeque na fundamentação declinada às fls.
141/146.

Irresignado, recorre o Estado de Minas
Gerais (fls. 161/168), sustentando que a exe-
cução contra o vendedor do imóvel foi ajuizada
muito tempo antes do compromisso de compra e
venda firmado com o embargante, caracteri-
zando-se, destarte, a fraude à execução, mesmo
que configurada a boa-fé do comprador, tudo em
consonância com o art. 593, II, do Diploma
Processual.

Insiste em que não há que se perquirir
sobre a boa-fé do adquirente para fins de
fraude à execução. Pede que, na hipótese de
manutenção da decisão monocrática, seja
decotada a condenação em honorários de
sucumbência, pois somente foi postulada a pe-
nhora porque o imóvel estava registrado em
nome do executado (ou seja, houve manifesta
inércia do adquirente em providenciar o registro
da transferência da propriedade, alegando ele
dificuldades financeiras).

Contra-razões às fls. 171/177.

Conheço da remessa oficial, bem como do
recurso voluntário, uma vez presentes os pres-
supostos de admissibilidade.

Em que pese o inconformismo do Estado-
recorrente, imperiosa se afigura a confirmação da
sentença guerreada.

Primeiramente, porque, ainda que o ad-
quirente do imóvel não tenha providenciado o
competente registro da transferência, pode o
mesmo valer-se dos embargos de terceiro para
defesa da posse decorrente do compromisso
de compra e venda, nos termos da Súmula nº
84 do STJ, verbis:

É admissível a oposição de embargos de ter-
ceiro fundados em alegação de posse advinda
de compromisso de compra e venda de imóvel,
ainda que desprovido do registro.

Noutro vértice, os elementos dos autos re-
velam, de maneira inconteste, a posse e pro-
priedade do imóvel em favor do embargante, o
qual, inclusive, edificou casa de morada no referido
lote (vide prova documental acostada às fls. 09/56
e prova testemunhal de fls. 116/118).

É bem verdade que o embargante adquiriu
o imóvel litigioso quando o feito executivo em
apenso já estava em curso contra o alienante
Severiano Neto Leite de Souza (execução ajuiza-
da em junho de 1993 e compromisso de compra
e venda celebrado em fevereiro de 1998).

Mas tal circunstância, por si só, não carac-
teriza a fraude à execução a que se refere o art.
593, II, do CPC.

Com efeito, na esteira da recente e unís-
sona jurisprudência do colendo Superior Tribunal
de Justiça, a caracterização da fraude à exe-
cução deve ser aferida à luz do princípio basilar
da boa-fé.

Significa dizer que, para declaração de
ineficácia do negócio de compra e venda, não
basta a mera existência de demanda (ação cogni-
tiva ou execução) contra o vendedor-executado,



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 63-310, out./dez. 2004 75

capaz de reduzi-lo à insolvência. É mister também
o conhecimento, pelo adquirente, de demanda
dirigida contra o alienante.

Presume-se que o comprador tenha tal
conhecimento quando houver registro da ação ou
da penhora no cartório próprio. Caso contrário,
caberá ao credor da execução comprovar que o
adquirente, à época da transação, obteve, por
qualquer meio, ciência da demanda em curso ou
da constrição judicial que pudesse comprometer a
solvência do alienante.

Isso porque, como colocado no REsp nº
113.871/DF,

não havendo, no cartório imobiliário, nenhum
registro da existência da ação, não se pode
imputar ao adquirente nenhuma obrigação de ter
ciência desse fato, sendo até impossível disso
com segurança ele saber (salvo se obtivesse
certidões negativas de todos os cartórios de dis-
tribuição por este Brasil afora), por isso mesmo
que não lhe cabe provar a sua ignorância quan-
to a tanto, pois a sua boa-fé, que é presumida, há
de ser preservada, até prova em contrário.

O Ministro Cesar Asfor Rocha, de forma
lapidar, assim sintetizou a questão:

(...) Para que se tenha como de fraude à exe-
cução a alienação de bens de que trata o inciso
II do art. 593 do Código de Processo Civil, é
necessária a presença concomitante dos
seguintes elementos: a) que a ação já tenha sido
aforada; b) que o adquirente saiba da existência
da ação - ou por já constar no cartório imobiliário
algum registro dando conta de sua existência
(presunção juris et jure contra o adquirente) ou
porque o exeqüente, por outros meios, provou
que do aforamento da ação o adquirente tinha
ciência; c) que a alienação ou a oneração dos
bens seja capaz de reduzir o devedor à insol-
vência, militando em favor do exeqüente a pre-
sunção juris tantum.
Não ocorrente, na hipótese, o segundo ele-
mento supra-indicado, não se configurou a
fraude à execução (REsp nº 532.946-PR, DJ
de 13.10.2003).

Oportuna, ainda, a conclusão da Ministra
Nancy Andrighi, Relatora do REsp nº 439.418/SP,
DJ de 1º.12.2003.

No que toca à caracterização da fraude de exe-
cução, não se impõe ao credor a prova da má-
fé do adquirente, tal como se exige em relação
à fraude contra credores; basta que reste com-
provado o conhecimento pelo adquirente de
demanda capaz de reduzir o alienante à
insolvência, seja porque foi devidamente regis-
trada no cartório apropriado a ação, a penhora
ou o arresto, seja porque o credor provou tal
conhecimento, reitere-se.
(...)
No processo em exame, é necessário relevar
que, inexistente qualquer registro, no referido
Cartório de Registro de Imóveis, de ação, pe-
nhora ou arresto com aptidão para levar o deve-
dor-vendedor à insolvência, as recorridas-cre-
doras não comprovaram que os recorrentes-
embargantes-compradores tinham qualquer
conhecimento nesse sentido, conforme se
depreende do delineamento dos fatos ocorrido
no processo.
(...)
Portanto, evidenciada a ausência de conheci-
mento pelos recorrentes de demanda capaz
de reduzir o devedor à insolvência, não há de
se falar em fraude à execução.

Nessa linha de raciocínio, inexistindo prova
de que o comprador do imóvel detinha conheci-
mento da ação executiva em curso - ou por existir
registro da mesma no cartório imobiliário ou por
qualquer outro meio -, resta afastada a propalada
fraude à execução, em nome do princípio da boa-
fé, que permeia as transações jurídicas.

Por derradeiro, assiste razão ao apelante
no que tange à condenação em honorários
advocatícios.

É que foi justamente a demora e omissão
do embargante-apelado em providenciar o registro
do contrato de promessa de compra e venda que
ensejou a penhora do imóvel objeto dos presentes
embargos. Ou seja, estivesse o respectivo bem
registrado em nome do ora recorrido, por certo o
Estado não postularia a realização da constrição
judicial combatida.

Em abono, o seguinte julgado do colendo
Superior Tribunal de Justiça:

Processual civil - Recurso especial - Penhora -
Embargos de terceiro - Compromisso de compra
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e venda de imóvel não registrado - Honorários
advocatícios - Princípio da causalidade.
- 1. Não deve sofrer condenação em hono-
rários de sucumbência o exequënte que fez
incidir penhora sobre imóvel transferido a ter-
ceiro mediante compromisso de venda não
registrado. Em tal caso, o comprador foi
desidioso, não providenciando o registro, e,
por isso, tornou necessária a oposição de
embargos de terceiro.
- 2. O princípio da causalidade impõe interpre-
tação eqüitativa do preceito contido no art. 20 do
CPC (REsp 439.573/SC, DJ de 29.09.2003, Min.
Humberto Gomes de Barros).

Sendo assim, cada parte arcará com os
honorários dos respectivos patronos.

Isto posto, reformo parcialmente a sen-
tença, no reexame necessário, para excluir a
condenação do Estado em honorários de sucum-
bência. Prejudicado o recurso voluntário.

Custas, por ambas as partes, isento o
Estado e suspensa a exigibilidade quanto ao
embargante, ex vi da Lei nº 1.060/50.

É como voto.

O Sr. Des. Edgard Penna Amorim -
Acompanho, no mérito, o voto do em. Relator, que
examinou com cuidado as provas produzidas nos
autos e o direito aplicável à espécie, concluindo
pela insubsistência da penhora.

Na esteira do voto de S. Ex.ª, tenho que não
é o caso de se responsabilizar o Estado-credor
pelo seu pagamento.

É que, ao deixar de promover a averbação
da promessa de compra e venda junto ao registro
imobiliário competente, o apelado-embargante,
indiretamente, deu causa à constrição e, conse-
qüentemente, a seus próprios embargos. A propó-
sito, já decidiu o col. Superior Tribunal de Justiça:

De acordo com os precedentes desta Quarta
Turma, o credor não pode ser responsabilizado
pelos ônus sucumbenciais por ter indicado à
penhora imóvel registrado no Cartório de
Imóveis em nome dos devedores, mas prome-
tido à venda aos terceiros embargantes. A inércia

dos embargantes-compradores, em não provi-
denciar o registro do compromisso de compra e
venda, deu causa à penhora indevida (REsp nº
264.930-PR, 4ª Turma, Rel. o Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, DJ de 16.10.2000).
Na espécie, o exeqüente reconheceu de logo a
procedência do pedido de terceiro, nos embar-
gos, e no mesmo sentido postulou no processo
de execução.
Assim, tendo a penhora decorrido de falta de
registro do contrato de promessa de compra e
venda, omissão do comprador e embargante,
não deve ser imposta ao credor embargado,
que não concorreu para o equívoco, a verba
honorária devida ao patrono do embargante.
Quem não deu causa ao dano, por ele não
pode responder (STJ - 4ª Turma - REsp nº
291.595 - Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar - un.
- j. em 24.09.2001).

Portanto, diante da certidão do Cartório do
1º Ofício de Registro de Imóveis de Montes Claros
(fl. 64-autos da execução), o apelante agiu de boa-
fé ao nomear o bem do apelado à penhora, uma
vez que a previsão da existência do negócio jurí-
dico entre o recorrido-embargante e os executados
não era possível sem a devida averbação no
cartório competente.

Com isso, não vejo como atribuir ao recor-
rente os ônus do processo, de sorte que a sua
distribuição pela sentença primeva deve ser refor-
mada.

Por todo o exposto, em reexame neces-
sário, reformo parcialmente a sentença recorrida,
prejudicado o recurso voluntário, nos termos da
conclusão do em. Relator.

O Sr. Des. Duarte de Paula - Senhor
Presidente. Com a devida vênia, da análise que
fiz do processo, não cheguei à mesma conclusão
dos votos precedentes. Entendo que há nos
embargos de terceiro um procedimento especial,
incidente e autônomo, que tem natureza essen-
cialmente possessória.

O Código outorga a terceiro o direito de
defender os seus bens, por ato de constrição
judicial, sempre que houver o risco de turbação
ou esbulho.
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No caso dos autos, através de embargos de
terceiro, embargou-se uma penhora com fulcro em
compromisso de compra e venda não registrado.
Dispõe a Súmula nº 84 do STJ que é permitida a
interposição de embargos de terceiro quando fun-
dados na alegação de posse, e não de domínio.

Entendo que a defesa do terceiro com
base em compromisso de compra e venda não
registrado é cabível única e exclusivamente no
âmbito do jus possessionis, e, como tal, com a
devida vênia, não há, numa inversão, de se
atribuir ao embargante responsabilidade alguma,
quando quem sucumbiu foi o Estado, que deixou
de se acautelar.

Quando os votos que me precederam
buscam, através da alegação de inexistência de
registro no cartório de imóveis, excluir a respon-
sabilidade do Estado-embargado, com a devida
vênia, cometem uma injustiça atroz .

O Estado, ao indicar o imóvel, teve con-
sumada a constrição através de um auto de
penhora, que deve ter contido a descrição do
bem ocupado e, mesmo assim, deixou que se

consumasse a constrição, ferindo a posse do
terceiro.

A jurisprudência dominante, com clareza
solar, estabelece que independe da compro-
vação de má-fé a condenação do vencido nas
despesas e honorários de advogado, regendo-
se esta pura e simplesmente pelo princípio da
sucumbência. Não se me afigura justo que um
cidadão, que honestamente comprou um imó-
vel, nele reside, nele construiu sua residência,
ao defender a sua posse, arcando com os ônus
de sua defesa, ao final, não seja sequer ressar-
cido no que despendeu. Seria premiar o ven-
cido, em descumprimento ao disposto no art.
20, invertendo-se a responsabilidade.

São esses os motivos pelos quais nego
provimento ao recurso, com a devida vênia dos
votos que me precederam.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO,
REFORMARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA,
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.
VENCIDO, EM PARTE, O VOGAL.

-:::-

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROVA NÃO POSTULADA PELO RÉU -

INEXISTÊNCIA DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - ART. 18 DA

LEI Nº 7.347/85

- Em ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85, não haverá adiantamento de

custas e despesas processuais, de sorte que, não tendo a prova pericial sido postulada pelo

réu, a ele não deve ser imposto o ônus de arcar com os respectivos honorários.

AGRAVO Nº 1.0000.00.353969-9/000 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. SILAS VIEIRA

Ementa oficial: Agravo de instrumento -
Ação civil pública - Honorários periciais - Prova
não postulada pelo réu - Inexistência de adian-
tamento de custas e despesas processuais -
Artigo 18 da Lei nº 7.347/85. - Em ação civil
pública, nos termos do artigo 18 da Lei nº
7.347/85, não haverá adiantamento de custas e
despesas processuais, de sorte que, não tendo
a prova pericial sido postulada pelo réu, a ele

não deve ser imposto o ônus de arcar com os
respectivos honorários.

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
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das notas taquigráficas, à unanimidade de votos,
EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2004. -
Silas Vieira - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Silas Vieira - Cuida-se de agra-
vo de instrumento interposto em ataque à r.
decisão de fls. 51/52, proferida pela MM.ª Juíza da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Autarquias
da Comarca de Belo Horizonte, que, em ação de
ressarcimento de dano ao erário movida pelo
Ministério Público do Estado de Minas Gerais
contra Ênio Giuseppe Laucas e outro, houve por
bem determinar a realização de prova pericial,
impondo ao requerido o pagamento dos respec-
tivos honorários.

Inconformado, Ênio Giuseppe Laucas aviou
o presente recurso, sustentando, em suma, que a
ação proposta, seguindo o rito traçado pela Lei nº
7.347/85 (ação civil pública), não exige o adianta-
mento de honorários periciais, nos termos do artigo
18 do referido digesto.

Assevera, ainda, haver um litisconsorte pas-
sivo, de modo que a decisão vergastada, determi-
nando sua exclusiva responsabilidade pelo paga-
mento dos honorários, ofende o princípio da igual-
dade entre os litigantes.

Concedido efeito suspensivo ao agravo (fl.
60), veio para os autos a resposta do agravado
(fls. 93/98).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por
sua vez, opinou pelo desprovimento do recurso
(fls. 102/104).

Preparo regular à fl. 55.

Os demais integrantes do pólo ativo, Esta-
do de Minas Gerais e Fhemig, embora intimados,
não ofereceram contraminuta (fls. 76 e 100).

É o relatório, no essencial.

Conheço do recurso, uma vez presentes
seus pressupostos de admissibilidade.

Segundo consta dos autos, o Ministério
Público do Estado de Minas Gerais moveu ação
de ressarcimento de dano ao erário em desfa-
vor de Ênio Giuseppe Laucas e outro, visando à
repetição de valores indevidamente recebidos a
título de horas extras.

Após a apresentação de memoriais, a
Juíza da causa, chamando o feito à ordem, pon-
tificou que, embora o nomen juris da ação inten-
tada seja restituição de indébito, trata-se, na
verdade, de uma ação civil pública. Ainda,
salientando a imprescindibilidade de prova peri-
cial, determinou sua realização, cabendo ao
demandado Ênio Giuseppe Laucas arcar com
os respectivos honorários.

Pois bem.

O ponto controvertido do presente agravo
de instrumento está representado pela possibi-
lidade de se impor ao réu em ação civil pública
o ônus de suportar o pagamento de honorários
periciais, quando a produção da prova não foi
por ele requerida.

Como se vê, a vexata quaestio é extrema-
mente simples, estando seu deslinde afeto ao
artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

Com efeito, a dicção do dispositivo men-
cionado não deixa dúvida de que,

nas ações de que trata esta Lei, não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, hono-
rários periciais e quaisquer outras despesas,
nem condenação da associação autora, salvo
comprovada má-fé, em honorários de advo-
gado, custas e despesas processuais.

Ora, in casu, diante do texto expresso da lei,
não há como impor ao recorrente o ônus de arcar
com o pagamento dos honorários periciais.

A uma porque, como já sinalizado acima,
não haverá adiantamento de honorários periciais
(apenas supondo que o artigo abarque todas as
partes); a duas porque, mesmo que o dispositivo
se refira apenas à parte autora, a análise dos ele-
mentos de convicção carreados aos autos dá
conta de que o ora agravante não requereu a
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produção da prova pericial; a três porque, ainda
que, por hipótese, não se trate de ação civil públi-
ca, o pagamento dos honorários periciais não
deveria ser imposto ao réu, ex vi dos artigos 19 e
33 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, por qualquer ângulo que se
examine a questão, a única conclusão a que se
chega é a de que Ênio Giuseppe Laucas não
deve arcar, ao menos de forma antecipada, com
os honorários periciais.

De resto, releva notar que, a prevalecer o
decisum fustigado, a lesão ao agravante poderá
tornar-se irreparável, pois, arcando com os hono-
rários periciais, se sair vencedor na demanda, há
efetiva possibilidade de o ressarcimento inviabi-
lizar-se, ante o teor da parte final do artigo 18 da
Lei nº 7.347/85.

Com essas considerações, com a simplici-
dade que a controvérsia requer, dou provimento ao
recurso, para, reformando parcialmente a decisão
vergastada, dela extirpar apenas a parte em que
impõe ao recorrente o pagamento dos honorários
periciais.

Custas, ex lege.

É como voto.

O Sr. Des. Edgard Penna Amorim - De
acordo com o Relator.

O Sr. Des. Duarte de Paula - Sr. Presidente.
Acusando recebimento de memorial oferecido pelo
Dr. Procurador de Justiça, também acompanho o
ilustre Relator.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO.

-:::-

REGISTRO PÚBLICO - DÚVIDA - IMÓVEL - CONSTRUÇÃO - CONTRATO - AVERBAÇÃO

- O ato que não consubstancie modificação de direito sobre o imóvel não deve ser objeto de
registro no ofício próprio.

- A apresentação de documento ou contrato de especificação da construção é cabível somente
para o registro de incorporação, por força do art. 167, I, 17 e 18, da Lei nº 6.015/73 e do art. 32
da Lei nº 4.591/64.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.04.324349-2/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
ALMEIDA MELO

Ementa oficial: Registro público - Dúvida -
Imóvel - Construção - Contrato - Averbação. - O ato
que não consubstancie modificação de direito
sobre o imóvel não deve ser objeto de registro, no
ofício próprio. A apresentação de documento ou
contrato de especificação da construção é cabível
somente para o registro de incorporação, por força
do art. 167, I, 17 e 18, da Lei nº 6.015/73 e do art.
32 da Lei nº 4.591/64. Dá-se provimento ao recurso
e faz-se recomendação à suscitante da dúvida.

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 E FAZER
RECOMENDAÇÃO.

Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2004.
- Almeida Melo - Relator.

Notas taquigráficas

Proferiu sustentação oral, pelo apelante,
o Dr. Tadeu Rodrigo Tito de Oliveira.

O Sr. Des. Almeida Melo - Conheço do
recurso, porque atendidos os pressupostos de
admissibilidade.
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ASACOOP Construções e Empreendi-
mentos Ltda. apresentou este recurso contra a
sentença de fls. 67/68-TJ, que julgou procedente
a dúvida suscitada pelo Oficial do Cartório do 5º
Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte,
relativamente à recepção de certidão de baixa e
habite-se e de certidão negativa de débito com o
INSS para averbação na matrícula nº 82.747,
cujo imóvel é de propriedade do Fundo de
Arrendamento Residencial-FAR.

A recorrente alega que demonstrou a
impropriedade da exigência feita pela Oficial
suscitante da dúvida de registro, porque care-
cedora de fundamento legal. Diz que as cer-
tidões apresentadas para averbação na matrí-
cula se referem tão-somente ao respectivo
imóvel e não modificam sua propriedade, razão
pela qual nada importa que elas (certidões) te-
nham sido expedidas em nome da construtora
responsável pela obra. Argumenta que o instru-
mento de produção do empreendimento habita-
cional (construção) já se encontra arquivado na
serventia representada pela suscitante e que os
princípios da especialidade e da continuidade
do registro não guardam relação com o contra-
to de construção, mas sim com as certidões e a
convenção de condomínio, instrumentos únicos
e necessários para a abertura das matrículas de
cada uma das unidades autônomas. Pugna
pelo cumprimento exato da Lei nº 6.015/73 e da
lei que dispõe sobre o Programa de Arren-
damento Residencial-PAR e seu respectivo
fundo financeiro e, conseqüentemente, pela
improcedência da dúvida.

Extraem-se da petição inicial as seguin-
tes informações da Oficial suscitante da dúvida
de registro: 1 - que a apelante requereu a aver-
bação de certidões e a abertura de matrículas
para cada unidade do empreendimento denomi-
nado Residencial Dom Silvério e 2 - que, tendo
a apelante sido contratada pelo FAR-Fundo de
Arrendamento Residencial, proprietário do imó-
vel, para neste edificar um conjunto residencial,
é necessário o prévio assento do “contrato de
construção da obra” para que possa recep-
cionar, em sua tábula, a CND/INSS e a certidão
de baixa e habite-se expedidas em nome da
recorrente.

Observo, inicialmente, que a suscitante
não indicou, na inicial, os dispositivos legais em
que se fundamentou para apresentar ao reque-
rente da averbação a exigência do registro
prévio do contrato de construção da obra.

Anoto, também, que o requerimento que
deu origem à dúvida, com protocolo sob o nº
96.988 e que está trasladado à fl. 06-TJ, não foi
feito pela recorrente, mas pelo proprietário do
imóvel - Fundo de Arrendamento Residencial-
FAR, a teor do R.7-82747 (fl. 12-TJ).

A apelante, ao diligenciar os pedidos de
averbação e de suscitação da dúvida (fl. 05-TJ),
apenas procurou cumprir obrigação prevista na
cláusula sétima, letra o, do contrato particular
juntado às fls. 13/20-TJ.

A certidão de baixa e habite-se apresen-
tada para averbação (fl. 07-TJ) não foi expedida
em nome da ASACOOP Construções e Empreen-
dimentos Ltda. (apelante), que nela apenas figura
como licenciada, mediante alvará, para a reali-
zação da obra. Naquela certidão consta como
requerente Adriano Pinto Oliveira, que, ao tempo
da autorização para construção deferida pelo
Município, figurava no registro como um dos pro-
prietários do imóvel (fl. 12-TJ).

Quanto à certidão negativa de débito com
o INSS (fl. 08-TJ), é natural que ela, referindo-
se aos encargos previdenciários da obra de
construção civil realizada pela recorrente, tenha
sido expedida em nome desta, que arcou com
os respectivos pagamentos (contrato de fls.
13/20-TJ, cláusula sétima, letra h).

Para o atendimento ao pedido trasladado
à fl. 06-TJ, o que interessa ao registro do imóvel
(matrícula nº 82.747), como repositório fiel da
propriedade imobiliária e dos negócios jurídicos
a ela referentes, já consta dos R.6 e R.7-82747
(fls. 11-v. e 12-TJ).

A exigência apresentada pela Oficial sus-
citante é descabida, notadamente porque o
contrato de construção não tem relação com a
especialidade e a continuidade registral de
imóvel ou com a preservação destas, mas com
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o contrato privado a que nem as partes, nem o
Poder Judiciário deram causa para ser regis-
trado, como, por exemplo, mediante a con-
venção de um direito real.

De acordo com as indicações feitas pela
suscitante - Oficial Substituta do Registro de
Imóveis do 5º Ofício -, no documento de fl. 10-TJ,
o instrumento de contrato particular, que contém
as condições da construção ajustada entre o FAR
e a ASACOOP, já se encontra arquivado naquela
serventia.

A apresentação de documento ou contrato
de especificação da construção, para arquiva-
mento no cartório de registro competente, é cabív-
el somente em caso de incorporação, por força do
art. 167, I, 17 e 18, da Lei nº 6.015/73 e do art. 32
da Lei nº 4.591/64.

Tal situação não é verificada na espécie,
uma vez que, nos termos do instrumento contra-
tual de fls. 13/20-TJ, os imóveis do empreen-
dimento integram o patrimônio do fundo financeiro
do Programa de Arrendamento Residencial-PAR,
instituído pela Lei Federal nº 10.188, de 12 de
fevereiro de 2001, e objetivam o arrendamento
residencial para atendimento exclusivo da neces-
sidade de moradia da população de baixa renda.

A teor do § 7º do art. 2º da Lei nº 10.188/01,
a alienação dos imóveis pertencentes ao patri-
mônio do FAR, pelo sistema previsto naquela lei,
será efetivada diretamente pela Caixa Econômica
Federal-CEF.

O contrato particular de fls. 13/20-TJ, na
parte que se refere às condições para cons-
trução da obra, pela recorrente, no imóvel de
propriedade do FAR, objeto da matrícula nº
82.747 (fls. 11/12-TJ), não tem o efeito de gerar
restrição, ônus ou atribuir direito real ou garantia,
de interesse do registro imobiliário, ao proprie-
tário, à construtora contratada ou a terceiros, de
modo a que se tenha como subsistente a dúvida
apresentada, uma vez que, ao contrário do que
entendeu o Sentenciante, a suscitação não se

enquadra em qualquer das hipóteses dos arts.
167, 176 e 225 da Lei nº 6.015/73.

Como salientado acima, os registros
necessários do instrumento particular de contrato
de fls. 13/20-TJ, o qual tem força de escritura
pública (Lei Federal nº 10.188/01, art. 8º), foram
efetuados sob os nos R.6-82747 e R.7-82747.

Por isso, aplica-se, neste caso, o
entendimento de que, em matéria de registro de
imóveis, o ato que não consubstancie modifi-
cação de direito não deve ser objeto do assen-
tamento imobiliário.

Destaco, todavia, que ainda não consta da
matrícula do imóvel a averbação prevista no § 5º
do art. 2º da Lei nº 10.188/01, das restrições con-
tidas nos incisos I a VI do § 3º do mesmo artigo,
que estão reproduzidas na cláusula décima ter-
ceira, item III, letra c, do instrumento particular de
contrato de fls. 13/20-TJ, cujo requerimento, pela
Caixa Econômica Federal, já consta do pará-
grafo único da mencionada cláusula contratual e
deverá ser observado pela suscitante, sem
consubstanciar impedimento à averbação das
certidões apresentadas com o requerimento de
fl. 06-TJ.

Dou provimento ao recurso para julgar
improcedente a presente dúvida de registro e
determinar o cumprimento do art. 203, II, da Lei nº
6.015/73, ressalvada a existência de impedimento
não suscitado nestes autos. A suscitante (Oficial
do 5º Ofício de Registro de Imóveis de Belo
Horizonte) deverá observar, também, a recomen-
dação constante do último parágrafo desta
decisão.

O Sr. Des. Célio César Paduani - De
acordo.

O Sr. Des. Moreira Diniz - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO E FIZE-
RAM RECOMENDAÇÃO.

-:::-
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - AÇÃO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - PESSOA
JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - LITISCONSÓRCIO ATIVO

- O pólo passivo, na ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público, deve ser
composto pelos agentes públicos ímprobos (arts. 1º e 2º da Lei nº 8.429/92), os que concorram para
a prática de tais atos, ou os beneficiários, diretos ou indiretos, daquela prática (art. 3º do mesmo
diploma), não pela própria Administração Pública, lesada pela conduta daqueles, que poderá
assumir a condição de litisconsorte ativo (facultativo), atuando ao lado do Parquet.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.0024.03.038045-5/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator:
Des. ORLANDO CARVALHO

Ementa oficial: Ação de improbidade
administrativa ajuizada pelo Ministério Público -
Pólo passivo - Agentes do Instituto Estadual de
Florestas (IEF) - Pessoa jurídica de direito público
- Ilegitimidade passiva - Litisconsórcio ativo facul-
tativo. - O pólo passivo, na ação de improbidade
administrativa proposta pelo Ministério Público,
deve ser composto pelos agentes públicos ím-
probos (arts. 1º e 2º da Lei nº 8.429/92), os que
concorram para a prática de tais atos, ou os bene-
ficiários, diretos ou indiretos, daquela prática (art.
3º do mesmo diploma), não pela própria
Administração Pública, lesada pela conduta da-
queles, que poderá assumir a condição de litis-
consorte ativo (facultativo), atuando ao lado do
Parquet.

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, 28 de setembro de 2004.
- Orlando Carvalho - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Orlando Carvalho - Walter Lopes
do Rosário interpõe agravo de instrumento contra
decisão, proferida nos autos de “ação civil pública
para responsabilização por atos de improbidade
administrativa c/c pedido de anulação de ato
administrativo” que lhe move e a outros o
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que

acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do
Instituto Estadual de Florestas (IEF), alijando-o do
feito. Aduz o agravante que a exclusão do IEF da
lide constitui prejulgamento, devendo o mesmo
assumir sua responsabilidade no caso concreto,
sob pena de subversão do disposto no art. 37, § 6º,
da CF/88. Reclama, ainda, a reabertura do prazo
para apresentação de contestação. Formula pedi-
do de antecipação de tutela recursal, pugnando, ao
final, pelo provimento do recurso.

Às fls. 275/276, foi indeferido o pleito liminar.

Às fls. 290/296, o Ministério Público apre-
senta contraminuta, pugnando pelo desprovimento
do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer da lavra do Dr. Jacson Campomizzi,
opina pelo desprovimento do recurso.

Conheço do recurso, eis que aviado segun-
do os legais pressupostos de admissibilidade.

Sabido que a ação de improbidade tem
como objetivo a penalização dos agentes públi-
cos, diante da prática de atos ímprobos.

Detêm legitimidade para propor tal ação
o Ministério Público e a própria pessoa jurídica
afetada pela ação do servidor público, segundo
preceitua o caput do art. 17 da Lei nº 8.429/92,
verbis:

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário,
será proposta pelo Ministério Público ou pela
pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias
da efetivação da medida cautelar.



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 63-310, out./dez. 2004 83

No caso presente, a ação foi interposta
contra o ora agravante, Walter Lopes do Rosário,
bem como em face de José Luciano Pereira e do
próprio Instituto Estadual de Florestas (IEF).
Sustenta o Ministério Público: que o Sr. José
Luciano Pereira, ex-Diretor do IEF, valendo-se da
posição que ocupava na referida autarquia, dele-
gou competências ao então Diretor de Adminis-
tração e Finanças, Sr. Walter Lopes do Rosário,
especialmente as de “conceder adicionais por
tempo de serviço, abono-família, férias-prêmio,
licença para tratar de saúde, licença-gestação,
averbação de tempo de serviço anterior ao IEF,
remoção, reassunção de cargo ou função pú-
blica”; que, através do Ato nº 381/2002, foi aver-
bado o tempo de 10.687 (dez mil, seiscentos e
oitenta e sete) dias de serviço do Sr. José
Luciano Pereira, sendo que o Ato nº 384/2002
concedeu ao mesmo adicionais de qüinqüênio e
trintenário, em função do tempo averbado, o que
é constitucionalmente vedado; que, via de con-
seqüência, o Sr. José Luciano Pereira percebeu
indevidamente do erário a importância de
R$27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais).

Pois bem, dispõe o § 3º do referido art.
17 da Lei nº 8.429/92, com a redação conferida
pelo art. 11 da Lei nº 9.366/96:

Art. 17. (...)

§ 3º. No caso de a ação principal ter sido pro-
posta pelo Ministério Público, aplica-se, no que
couber, o disposto no § 3º do art. 6º da Lei nº
4.717, de 29 de junho de 1965.

Por sua vez, dito dispositivo da Lei nº
4.717/65, reguladora da ação popular, tem a
seguinte redação:

Art. 6º. (...)

§ 3º. A pessoa jurídica de direito público ou de
direito privado, cujo ato seja objeto de impug-
nação, poderá abster-se de contestar o pedido,
ou poderá atuar ao lado do autor, desde que
isso se afigure útil ao interesse público, a juízo
do respectivo representante legal ou dirigente.

Assim, citada a pessoa jurídica, na ação
de improbidade administrativa, é certo que a
mesma poderá escolher entre contestar o pedi-

do, abster-se de fazê-lo ou assumir a condição
de litisconsorte ativo (facultativo), atuando ao
lado do Ministério Público.

Nesse sentido, a doutrina de MARCELO
FIGUEIREDO:

Andou bem o legislador ao alterar o art. 17, §
3º, determinando a aplicação do regime da
ação popular no tema do litisconsórcio, que
vinha causando divergências jurisprudenciais.
Agora, abre-se textualmente a possibilidade,
democrática, para a Administração Pública, de
escolher em que situação processual ficará no
pólo passivo, a saber:
a) contestar o feito;
b) não contestar a ação, e simplesmente assistir
o autor;
c) omitir-se quanto às alternativas anteriores.
Nesse sentido já advogava José Afonso da
Silva, em sua clássica obra Ação Popular
Constitucional (São Paulo, Ed. RT, 1968, p.
209), fundamentando sua posição no interesse
público, que o administrador tem o dever de
avaliar e resguardar, optando por um desses
caminhos.
A mencionada ‘escolha’ ou tomada de posição
deve ser criteriosamente avaliada pelo
administrador. Desnecessário marcar a pro-
funda diferença de efeitos jurídicos existente
entre aderir à posição do autor da ação de
improbidade, impugná-la ou, simplesmente,
nada fazer (in Probidade Administrativa -
Comentários à Lei 8.429/92 e Legislação
Complementar, 4. ed., São Paulo: Malheiros,
p. 240/241).

E, conforme destacaram MARINO PAZZAGHNI
FILHO e outros, ‘Somente pode a pessoa jurí-
dica assumir qualquer dos pólos da relação
jurídica de direito material controvertida, se
demonstrado o interesse público naquele posi-
cionamento, não sendo admitida a assunção
desarrazoada ou desmotivada’ (in Improbidade
Administrativa - Aspectos Jurídicos da Defesa
do Patrimônio Público, 2. ed., Atlas, p. 203/205).

No caso presente, a autarquia estadual
(IEF), embora tenha apresentado contestação,
somente o fez para alegar sua ilegitimidade
passiva (fls. 244/246-TJ), ressaltando, expres-
samente, sua intenção de ver apuradas as ale-
gações do MP, tendo na demanda a mesma
posição deste.
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Nem poderia ser diferente, eis que os
réus, na ação de improbidade, são os agentes
públicos ímprobos (arts. 1º e 2º da Lei nº
8.429/92), os que concorram para a prática de
tais atos, ou os beneficiários, diretos ou indire-
tos, daquela prática (art. 3º do mesmo diploma),
não a própria Administração Pública, lesada
pela conduta daqueles.

In casu, conforme reconheceu o MP-
agravado, o ajuizamento da ação em face do IEF
decorreu de um “erro circunstancial” (sic - fls. 293).

Como bem esclareceu o zeloso Procurador
de Justiça, Dr. Jacson Campomizzi,

sendo ilegal o ato de responsabilidade dos dois
primeiros réus, cuja lesão atinge a pessoa jurídi-
ca de direito público, a única posição que esta
pode ter no processo é a de litisconsórcio ativo
facultativo, conforme foi bem decretado na
decisão recorrida.

Assim, reputo acertada a decisão que
reconheceu a ilegitimidade do IEF, alijando-o do
pólo passivo da relação processual.

Também quanto à pretensa reabertura do
prazo para contestação, entendo não assistir
razão ao agravante, eis que, depois de
exaradas as respostas dos réus, o MM. Juiz sin-
gular concedeu mais dez dias para que os mes-
mos apresentassem outras razões (fls. 260-TJ),
tendo o agravante se manifestado no sentido de
nada ter a acrescentar a sua primeira manifes-
tação, “ressalvadas a juntada de novos docu-
mentos e audição de testemunha no tempo
oportuno” (fls. 264-TJ).

Com essas considerações, nego provi-
mento ao recurso.

Custas, pelo agravante.

O Sr. Des. Eduardo Andrade - De acordo.

O Sr. Des. Geraldo Augusto - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

MANDADO DE SEGURANÇA - EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE
- PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - VINCULAÇÃO AO EDITAL - INABILITAÇÃO DA LICITANTE -

DOCUMENTO VÁLIDO NA DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

- O exaurimento da via administrativa não pode ser exigido como condição para a impetração
do mandado de segurança, sob pena de se afrontar o princípio da inafastabilidade da tutela
jurisdicional.

- O princípio da vinculação ao edital não é absoluto, devendo ser interpretado pelo Judiciário, bus-
cando-lhe o sentido e a compreensão e escoimando-o de cláusulas desnecessárias ou que
extrapolem os ditames da lei de regência e cujo excessivo rigor possa afastar da concorrência
possíveis proponentes, ou que o transmude de um instrumento de defesa do interesse público em
conjunto de regras prejudiciais a que, com ele, objetiva a Administração. A finalidade precípua da
licitação é a obtenção da melhor proposta para a Administração Pública, não se podendo
privilegiar o rigorismo da formalidade em detrimento da ampla participação dos interessados.

- Regular a documentação exigida em processo licitatório na data fixada pelo edital para apre-
sentação das propostas, o fato de haver expirado a validade do certificado de regularidade do
FGTS, quando da abertura dos envelopes, não autoriza a exclusão da licitante.

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0471.04.025054-3/001 - Comarca de Pará de
Minas - Relator: Des. ORLANDO CARVALHO
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Ementa oficial: Mandado de segurança -
Procedimento licitatório - Inabilitação de licitante -
Documento válido na data da apresentação da
proposta. - O princípio da vinculação ao edital não
é absoluto, devendo ser interpretado pelo
Judiciário, buscando-lhe o sentido e a compreen-
são e escoimando-o de cláusulas desnecessárias
ou que extrapolem os ditames da lei de regência
e cujo excessivo rigor possa afastar da concor-
rência possíveis proponentes, ou que o trans-
mude de um instrumento de defesa do interesse
público em conjunto de regras prejudiciais ao
que, com ele, objetiva a Administração. A finali-
dade precípua da licitação é a obtenção da me-
lhor proposta para a Administração Pública, não
se podendo privilegiar o rigorismo da formali-
dade, em detrimento da ampla participação dos
interessados.

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 REJEITAR PRELIMINAR E CONFIRMAR A
SENTENÇA NO REEXAME NECESSÁRIO,
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2004. -
Orlando Carvalho - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Orlando Carvalho - CMG
Construtora Ltda. impetrou ação mandamental
contra ato do Sr. Presidente da Comissão
Permanente de Licitação do Município de Pará
de Minas, consistente na declaração de que a
mesma estava inabilitada à participação no
processo licitatório decorrente do Edital-Convite
nº 0016/04, em virtude de haver apresentado
documentação (certificado de regularidade do
FGTS) com data de validade vencida.

Sustentou, em síntese, que tal docu-
mento era válido na data da apresentação das
propostas, não havendo, pois, motivo suficiente
à sua exclusão do certame. Requereu a con-

cessão de liminar, para suspender a apreciação
das propostas dos demais licitantes e, ao final, a
concessão da ordem.

Liminar deferida às fls. 23/24.

Informações pela autoridade impetrada,
às fls. 27/37.

O RMP opinou pela concessão da ordem
(fls. 39/43).

Em sentença de fls. 44/47, a MM.ª Juíza
singular profere sentença, rejeitando a preliminar
ventilada pelo impetrado. No mérito, acolhe as
alegações da impetrante, concedendo a segu-
rança, para efeitos de garantir a participação
daquele no processo licitatório. Sujeitou a
decisão a reexame obrigatório.

Às fls. 49/58, a Municipalidade interpõe re-
curso de apelação, levantando preliminar de
carência da ação mandamental, por não haver a
impetrante esgotado as vias administrativas, con-
testando a decisão que a declarara inabilitada via
processo administrativo. No mérito, aduz: que a
Administração Pública, a teor do que dispõe o art.
41 da Lei nº 8.666/93, deve estar vinculada aos ter-
mos do edital; que, estando a impetrante ciente da
data de abertura dos envelopes (1º.03.2004), não
poderia apresentar documento inválido naquela
data; que a habilitação da impetrante constitui
ofensa ao disposto no art. 3º da mesma Lei de
Licitações, em prejuízo às demais empresas habi-
litadas, que atenderam às exigências do edital.
Requer, ao final, o provimento do recurso.

Sem contra-razões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Almir Alves Moreira, opinou
pela confirmação da sentença (fls. 66/72).

Conheço da remessa de ofício, nos termos
do art. 12, parágrafo único, da Lei nº 1.533/51, bem
como do recurso voluntário, eis que aviado segun-
do os legais pressupostos de admissibilidade.

A preliminar de carência de ação ventilada
não merece prosperar.
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Leciona HELY LOPES MEIRELLES:

Quando a lei veda se impetre mandado de
segurança contra ‘ato de que caiba recurso
administrativo com efeito suspensivo, indepen-
dente de caução’ (art. 5º, I), não está obrigando
o particular a exaurir a via administrativa, para,
após, utilizar-se da via judiciária (in Mandado de
Segurança, RT, 11. ed., p.17).

Com efeito, a jurisprudência pátria firmou
entendimento no sentido de que o exaurimento
das vias administrativas não pode ser exigido para
a admissibilidade do mandado de segurança, sob
pena de afrontar-se o princípio da inafastabilidade
da tutela jurisdicional. Com o advento da
Constituição Federal de 1988, a exaustão da via
administrativa é mera faculdade da parte interes-
sada, não consubstanciando condição sine qua
non para impetrar-se a ação mandamental. Senão
vejamos:

Administrativo - Mandado de segurança contra
ato omissivo - Ausência de aplicação de legis-
lação - Cabimento - Exaurimento da via adminis-
trativa - Desnecessidade - Agravo desprovido.
- I - É cabível mandado de segurança para atacar
ato omissivo consubstanciado na ausência de
aplicação de legislação que importa em pretensa
redução dos proventos de servidor inativo.
Ademais, a impetração de writ não depende do
exaurimento da via administrativa.
- II - Agravo interno desprovido (STJ - 5ª Turma,
AROMS 17.050/DF, Relator Ministro Gilson
Dipp, in DJ de 06.09.2004).

Admite-se o mandado de segurança contra ato
administrativo, se o interessado deixou escoar o
prazo de recurso com efeito suspensivo e
preferiu a impetração do writ (TFR-RDA,
170/130; RJTJESP, 45/278) (in Código de
Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, Theotonio Negrão, 28. ed., Saraiva, p.
1.122).

Assim, rejeito a preliminar.

No mérito, razão também não assiste ao
apelante.

Conforme edital de fls. 12/16, em especial
sua Cláusula III, as empresas interessadas deveri-
am entregar os envelopes para habilitação e pro-

postas, com toda a documentação necessária, no
dia 27.02.2004, no horário de 12 às 16 horas,
sendo que tais envelopes seriam abertos às 8
horas do dia 1º.03.2004, conforme Cláusula IV.

E, como se extrai dos documentos de fls.
07 e 08, a impetrante, ora apelante, foi decla-
rada inabilitada em virtude de o “Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF” apresentado ter
validade até 27.02.2004. Ou seja, na prática,
houve a seguinte situação: a documentação
apresentada pela impetrante era absolutamente
regular, na data designada para a apresentação
(27.02.2004), não mais o sendo, na data da
abertura dos envelopes (1º.03.2004), por haver
expirado a validade do certificado de regulari-
dade do FGTS.

Conforme leciona HELY LOPES
MEIRELLES,

Licitação é o procedimento administrativo me-
diante o qual a Administração Pública seleciona
a proposta mais vantajosa para o contrato de seu
interesse (in Direito Administrativo Brasileiro, 24.
ed., São Paulo: 1999, Malheiros, p. 246).

Ora, sendo o fim precípuo da licitação a
obtenção da proposta mais vantajosa para a
Administração Pública, entendo que o ato de
exclusão da impetrante acabou por contrariar tal
intuito, em prol do excessivo formalismo. Afinal, na
data fixada no edital para apresentação da docu-
mentação necessária, a impetrante apresentava
situação regular com o FGTS.

De fato, é sobejamente sabido que nos
procedimentos licitatórios os concorrentes
ficam adstritos ao preenchimento das
condições previstas no edital - a lei interna
destes procedimentos.

Entretanto, o edital deve revestir-se de
forma adequada, em razão da finalidade com
que se instituiu, ou seja, deve traçar diretrizes
para possibilitar propostas mais vantajosas para
o Estado.

Por outro lado, ao Poder Judiciário é per-
mitido, no controle dos atos administrativos,
examiná-los exclusivamente sob o prisma da
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legalidade, limitando-se a verificar se obedecem
aos expressos comandos legais quanto à com-
petência e à manifestação da vontade do agente,
quanto ao motivo, ao objeto, à finalidade e à
forma.

Relativamente ao princípio da vinculação
ao instrumento convocatório, é certo que tal princí-
pio não é absoluto, na medida em que pode o
Judiciário interpretá-lo de acordo com o precípuo
fim do procedimento licitatório, evitando rigorismos
formais que não encontram conteúdo na seleção
da proposta mais vantajosa e que podem afastar
da concorrência possíveis proponentes.

Permito-me transcrever excerto do pare-
cer do zeloso Procurador de Justiça, ao qual
manifesto integral concordância:

No caso em tela, a impetrante foi considerada
inabilitada ao fundamento de que a certidão de
regularidade do FGTS estava com a data de
validade vencida quando do exame feito pela
comissão de licitação.
Acontece que a lei de licitações e o edital publi-
cado pelo Município de Pará de Minas não con-
têm regulamentação específica sobre essa
questão, ou seja, não há previsão sobre as con-
seqüências para os casos em que a docu-
mentação relativa à regularidade fiscal dos lici-
tantes tenha o seu prazo de validade vencido
entre a data da apresentação à comissão e a do
seu efetivo exame. Nessa hipótese, a solução é
dada por meio de interpretação, devendo-se
adotar, por óbvio, a que favoreça a finalidade do
certame, que é a de selecionar o contratante
que apresente as melhores condições para
atender ao objeto da licitação.
Com efeito, não se pode admitir ato dis-
cricionário da Administração Púbica que,
alicerçada em rígida formalidade, rejeite lici-
tantes e inviabilize o exame de um maior
número de propostas.
É cediço que o formalismo constitui princípio
inerente a todo procedimento licitatório; no en-
tanto, a rigidez do procedimento não pode ser
excessiva a ponto de prejudicar o interesse
público.
Exemplo de rigidez excessiva é verificado no
caso em exame, pois, a meu ver, nenhuma con-
seqüência prejudicial à Administração ou aos lici-
tantes poderia decorrer da aceitação da certidão
apresentada pela impetrante.

Afinal, o prazo de validade daquela certidão
estava em vigor na data designada para a sua
apresentação (27.02.2004 - sexta-feira) e, ade-
mais, informava a situação regular da empresa-
impetrante perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço. Desconsiderá-la pelo sim-
ples fato de, no primeiro dia útil seguinte à apre-
sentação (1º.03.2004 - data da abertura do
envelope), ter expirado o seu prazo, parece-me,
data venia, desarrazoado. Desprestigia o valor
finalístico do documento, que é a comprovação
da regularidade fiscal. (...)

A desclassificação do licitante em razão
de defeitos mínimos, privilegiando a forma em
detrimento de sua finalidade, frustra o caráter
competitivo da seleção pública, objetivo expres-
so de toda e qualquer licitação.

Oportuna, ainda, a doutrina de HELY
LOPES MEIRELLES:

A desconformidade ensejadora da desclas-
sificação da proposta deve ser substancial e
lesiva à Administração ou aos outros licitantes,
por um simples lapso de redação, ou uma falha
inócua na interpretação do edital, não deve
propiciar a rejeição sumária da oferta. Aplica-se
aqui a regra universal do utile per inutile non
vitiatur, que o direito francês resumiu no pas de
nullité sans grief. Melhor será que se aprecie
uma proposta sofrível na apresentação, mas
vantajosa no conteúdo, do que desclassificá-la
por um rigorismo formal e inconsentâneo com o
caráter competitivo da licitação (in Licitação e
Contrato Administrativo, 9. ed., Ed. RT, p. 136).

Esse também tem sido o entendimento
do eg. Superior Tribunal de Justiça:

Constitucional e Processual Civil. Licitação. Ins-
trumento convocatório. Exigência descabida.
Mandado de segurança. Deferimento. - A vincu-
lação do instrumento convocatório, no procedi-
mento licitatório, em face da lei de regência,
não vai ao extremo de se exigirem providências
anódinas e que em nada influenciam na
demonstração de que o licitante preenche os
requisitos (técnicos e financeiros) para parti-
cipar da concorrência (MS 5.647-DF, Rel. Min.
Demócrito Reinaldo, in DJ de 17.02.99).

Direito Público. Mandado de segurança.
Procedimento licitatório. Vinculação ao edital.
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Interpretação das cláusulas do instrumento
convocatório pelo Judiciário, fixando-se o
sentido e o alcance de cada uma delas e escoi-
mando exigências desnecessárias e de exces-
sivo rigor prejudiciais ao interesse público. Pos-
sibilidade. Cabimento do mandado de segu-
rança para esse fim. Deferimento. - O edital no
sistema jurídico-constitucional vigente, consti-
tuindo lei entre as partes, é norma fundamental
da concorrência, cujo objetivo é determinar o
objeto da licitação, discriminar os direitos e obri-
gações dos intervenientes e do Poder Público e
disciplinar o procedimento adequado ao estudo
e julgamento das propostas. Consoante ensi-
nam os juristas, o princípio da vinculação ao
edital não é absoluto, de tal forma que impeça
o Judiciário de interpretá-lo, buscando-lhe o
sentido e a compreensão e escoimando-o de
cláusulas desnecessárias ou que extrapolem
os ditames da lei de regência e cujo excessivo
rigor possa afastar da concorrência possíveis
proponentes, ou que o transmude de um instru-

mento de defesa do interesse público em con-
junto de regras prejudiciais ao que, com ele,
objetiva a Administração (MS 5.418-DF, Rel.
Min. Demócrito Reinaldo, in DJ de 1º.06.98).

Com essas considerações, confirmo a
sentença, no reexame necessário, prejudicado
o recurso voluntário.

Custas, pelo apelante.

O Sr. Des. Eduardo Andrade - De acordo.

O Sr. Des. Geraldo Augusto - De acordo.

Súmula - REJEITARAM PRELIMINAR E
CONFIRMARAM A SENTENÇA NO REEXAME
NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO
VOLUNTÁRIO.

-:::-

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - LITISCONSÓRCIO ATIVO - SOMA DOS RENDIMENTOS DOS AUTORES
- POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS EM PROPORÇÃO - INTERESSES CONFLITANTES

- O litisconsórcio ativo permite que se considere, para os fins da gratuidade judiciária, a soma dos
rendimentos individuais de cada um dos autores. Demonstrando-se razoável o valor proporcional
aos seus vencimentos na contribuição de cada um para as custas judiciais, sem traduzir grave pre-
juízo para a sua manutenção e de sua família, é sensato que arquem os requerentes com os ônus
que o Estado impõe como regra geral para o serviço público.

- As custas não podem ser cindidas, nem pode a gratuidade, por via oblíqua, mesmo havendo
necessitados, vir a beneficiar alguns dos litisconsortes que ganham o suficiente para arcar com os
ônus, caracterizada, em tais casos, a existência de interesses conflitantes na assistência, mormente
em se tratando de litisconsórcio facultativo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.0024.04.446454-3/001 - Comarca de Belo Horizonte -
Relatora: Des.ª VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE

Ementa oficial: Assistência judiciária -
Litisconsórcio ativo - Dez autores - Soma dos rendi-
mentos individuais - Possibilidade de arcar com as
custas em proporção. - O litisconsórcio ativo per-
mite que se considere, para os fins da gratuidade
judiciária, a soma dos rendimentos individuais de
cada um dos autores. Demonstrando-se razoável o
valor proporcional aos seus vencimentos na con-
tribuição de cada um para as custas judiciais, sem
traduzir grave prejuízo para a sua manutenção e de

sua família, é sensato que arquem com os ônus
que o Estado impõe como regra geral para o
serviço público.

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



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 63-310, out./dez. 2004 89

das notas taquigráficas, à unanimidade de votos,
EM NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2004.
- Vanessa Verdolim Hudson Andrade - Relatora.

Notas taquigráficas

A Sr.ª Des.ª Vanessa Verdolim Hudson
Andrade - Trata-se de agravo de instrumento pro-
posto por Maria Estela de Andrade e outros contra
o Estado de Minas Gerais, visando reformar a
decisão agravada de fl. 253, que indeferiu o pedi-
do de justiça gratuita.

Os autores recorrem argüindo que são
aposentados e custeiam as respectivas famílias,
não podendo arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios e que aten-
deram às exigências legais para fazer jus à justiça
gratuita.

Recebi o agravo no efeito devolutivo, em
face dos fundamentos da decisão agravada.

O agravado ainda não integra a lide.

Conheço do agravo de instrumento, pre-
sentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os agravantes são em número de 10 (dez),
sendo usual contar a soma de seus vencimentos
para arcar com as custas, despesas e honorários
advocatícios, de forma razoável. Tal não deve
ocorrer, porém, quando os vencimentos dos bene-
ficiários sejam tão baixos que o mínimo valor que
se lhes retire possa prejudicar de forma grave a
sua mantença e de sua família. O caso deve ser
analisado, portanto, sem regras pré-fixadas e de
acordo com o caso concreto.

Os vencimentos comprovados nos autos
são variados, mas se situam em uma média de
R$ 1.200,00. Na soma, não é demais considerar
a possibilidade manifesta de arcarem com as cus-
tas, observando a devida proporção dos venci-
mentos de cada um, já que as custas são de
baixo valor (R$ 115,00) e o caso não demonstra
que irá despender maiores despesas.

Outrossim, não caberia dizer neste proces-
so que alguns pagariam as custas e outros não, e,
já que escolheram a lide coletiva, entre pessoas de
vencimentos diferentes, a decisão do Juiz é a que
melhor se amolda ao caso.

A jurisprudência já se vem firmando nesse
sentido:

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

Ementa: Agravo. Assistência judiciária gratuita. -
Tendo os agravantes formado litisconsórcio
ativo composto de dez autores e atribuído à
causa o valor de alçada, é de ser mantida a
decisão que indeferiu o pedido de assistência
judiciária gratuita (Rel. Cacildo de Andrade
Xavier, Ag. 00468198NRO).

Mesmo que não se considerasse a soma,
é de se ver que alguns dos litisconsortes ganham
o suficiente para arcar com as custas, de forma
que há, no caso, interesses conflitantes na assis-
tência, que, em princípio, impedem que aqueles
requerentes que fariam jus ao benefício dele se
valham em virtude da presença de outros que
não são necessitados e não podem se valer das
isenções legais.

As custas não podem ser cindidas, nem
pode a gratuidade, por via oblíqua, em face da pre-
sença de necessitados, vir a beneficiar pessoa não
necessitada que integra o pólo ativo, mormente por
não se tratar de litisconsórcio necessário.

No sentido de não se poderem cindir as
custas:

Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo:
Assistência judiciária - Pedido - Litisconsórcio -
Formulação por pessoa jurídica e por pessoas
físicas - Inadmissibilidade - Interesses confli-
tantes na assistência que, em princípio, impe-
dem que a requerente, pessoa jurídica, se valha
das isenções legais, próprias das pessoas físi-
cas, enquanto peticionarem em conjunto e
tiverem o mesmo advogado - Recurso
desprovido (Processo: 1164686-7, julgamento:
12.03.2003, Relator: Rui Cascaldi).

Em face de interesses conflitantes, deve-
ria a lide ser ajuizada distintamente por aqueles
que teriam o direito individual à gratuidade.



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 63-310, out./dez. 200490

Dois motivos, portanto, me fazem manter
a decisão denegatória da gratuidade:

a) a soma dos vencimentos dos autores que
litigam em litisconsórcio permite que arquem,
em proporção, com as custas; b) as custas
não podem ser cindidas, e os que não são
necessitados não podem ser beneficiados
com a isenção.

Cabe ressaltar que um só desses dois
motivos é suficiente para a denegação da pre-
tensão deduzida nesse agravo.

O art. 5º da Lei nº 1.060/50 permite ao juiz,
de ofício, indeferir a gratuidade, nesse caso:

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões
para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de
plano, motivando ou não o deferimento dentro
do prazo de setenta e duas horas.

Com tais considerações, nego provimento
ao agravo de instrumento.

O Sr. Des. Hugo Bengtsson - De acordo.

O Sr. Des. Eduardo Andrade - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

MANDADO DE SEGURANÇA - CABIMENTO - DECRETO MUNICIPAL QUE VEDA A
MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO - ARBITRARIEDADE

- Cabível o mandado de segurança contra ato do chefe do Executivo municipal, consubstanciado
na expedição de decreto que, ao vedar aos servidores a emissão de quaisquer declarações sobre
a Administração, através da imprensa escrita ou falada, sem seu consentimento e autorização,
impede o exercício da livre manifestação do pensamento. Caracterizada, na hipótese, a existência
de ameaça objetiva e atual de lesão a direito individual, visto que aquele ato, por si só, constrange
e intimida o homem comum, de forma a não exercer o seu direito de livre expressão, o qual cons-
titui um dos pilares de uma sociedade democrática, que se consagra no pluralismo de idéias e
pensamentos.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0694.03.016141-8/001 - Comarca de Três Pontas - Relator: Des. GERALDO
AUGUSTO

Ementa oficial: Mandado de segurança -
Decreto municipal que veda manifestação do
pensamento - Arbitrariedade - Possibilidade de
ser afastada através do writ. - Cabível o man-
dado de segurança impetrado contra ato do
chefe do Executivo municipal, consubstanciado
na expedição de decreto que veda o exercício
da livre manifestação do pensamento. Não há
que se falar em ausência de efetiva ameaça
objetiva e atual de lesão a direito individual de
alguém, desde que o decreto, por si só, cons-
trange e intimida o homem comum a não
exercer o seu direito de livre expressão, que
constitui um dos pilares de uma sociedade
democrática, que se consagra no pluralismo de
idéias e pensamentos.

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.

Belo Horizonte, 09 de novembro de
2004. - Geraldo Augusto - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Geraldo Augusto - Conhece-se
do recurso ante a presença dos requisitos exi-
gidos à sua admissibilidade.
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Tratam os autos do mandado de segu-
rança impetrado pelo Sindicato dos Servidores e
Funcionários Ativos e Inativos de Três Pontas-
SINFAS contra ato da Prefeita Municipal de Três
Pontas, consubstanciado na expedição do
Decreto Municipal nº 4.002/03, que vedou aos
servidores a emissão de quaisquer declarações
sobre a Administração, através da imprensa
escrita ou falada, sem o conhecimento e a autori-
zação do Chefe do Executivo.

A sentença denegou a segurança, ao
entendimento, em resumo, de que o mandado de
segurança não se presta a atacar lei em tese.

Inconformado com a decisão, recorre o
impetrante, pretendendo a reforma da mesma, ao
argumento, em resumo, de que o Decreto Muni-
cipal nº 4.002, de 8.10.2003, é auto-executório,
tendo efeito concreto, e fere direito líquido e certo
dos substituídos do impetrante, por cercear direi-
tos e garantias fundamentais do cidadão.

Assim, conclui o apelante que não há que
se falar que o presente mandamus visa atacar
decreto em tese, mas sim resguardar direito
líquido e certo, pelo que deve ser concedida a
ordem.

Examina-se o recurso.

De plano, há de ser anotado que o manda-
do de segurança preventivo tem cabimento sem-
pre que o titular do direito líquido e certo tiver o
“justo receio” de violação desse seu direito.

Doutrina e jurisprudência já assentaram
que a expressão “justo receio” há de ser busca-
da no plano da objetividade e que residiria,
pois, na ameaça.

Com efeito, segundo HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, em relação ao mandado
de segurança, afirma que

só haverá justo receio de lesão para autorizar o
writ quando ocorrer, da parte da autoridade
pública, uma efetiva ameaça de lesão do direito
individual de alguém; ameaça que, segundo
Celso Barbi, haverá de ser ‘objetiva e atual’
(Mandado de Segurança e de Injunção, coorde-

nação de Sálvio de Figueiredo Teixeira, Saraiva,
1990, in cap. 17, O Mandado de Segurança
Preventivo e a Lei em Tese, Humberto Theodoro
Júnior, p. 293).

A questão dos autos está em se saber se
o Decreto Municipal nº 4.002/2003 contém efe-
tiva ameaça objetiva e atual de lesão a direito
individual de alguém.

Assim ficou decretado, verbis:

Artigo 1º. Fica vedado ao servidor público muni-
cipal das repartições e secretarias da Prefeitura
e Autarquias fazer quaisquer declarações sobre
a Administração, na imprensa escrita ou falada,
sem o expresso conhecimento e autorização da
Prefeita Municipal.

Artigo 2º. Esta proibição se estende aos
agentes políticos e aos ocupantes de cargos
em comissão.

Artigo 3º. Este Decreto entra em vigor nesta data.

Na hipótese dos autos, não há que se
falar em ausência de efetiva ameaça objetiva e
atual de lesão a direito individual de alguém,
visto que o decreto, por si só, constrange e
intimida o homem comum, de forma a não
exercer o seu direito de livre expressão.

A liberdade de expressão constitui um dos
pilares de uma sociedade democrática, que, por
seu turno, tem sua base na consagração do plu-
ralismo de idéias e pensamentos, desde que
respeitadas as demais liberdades públicas, pois
não se trata de um direito absoluto e não se tutela
conduta ilícita.

Com efeito, a Constituição da República
consagra a liberdade de manifestação do pensa-
mento e proíbe o anonimato (art. 5º, inciso IV),
assegurando o direito de resposta, a inviolabilidade
da intimidade, a vida privada (art. 5º, inciso X), a
honra e a imagem das pessoas (art. 5º, inciso
XXVII, a).

Assim, tem-se que a liberdade de
expressão do pensamento deve ser exercida
com responsabilidade e há de se compatibilizar
com outros direitos individuais consagrados,
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como a inviolabilidade da honra e da imagem
das pessoas, que são intangíveis.

Na hipótese, a proibição contida no decreto
municipal de que servidores emitam quaisquer
declarações sobre a Administração, na imprensa
escrita ou falada, sem o expresso conhecimento e
autorização da Prefeita, consubstancia ato ilegal,
contendo a marca indelével do arbítrio, visto que
afeta diretamente direitos/interesses individuais,
ao obstar a livre manifestação do pensamento e,
ademais, após passar por prévia censura.

Segundo a melhor doutrina, 

proibir a livre manifestação do pensamento é
pretender alcançar a proibição ao pensamento
e, conseqüentemente, obter a unanimidade
autoritária, arbitrária e irreal (ALEXANDRE DE

MORAES in Constituição do Brasil Interpretada
e Legislação Constitucional. São Paulo: Atlas,
2003, 2ª edição, p.207).

Com tais razões, dá-se provimento ao
recurso e concede-se a segurança pretendida,
para obstar que a autoridade apontada como
coatora impeça os servidores públicos munici-
pais de exercerem o direito constitucionalmente
consagrado de manifestação do pensamento,
em face do Decreto Municipal nº 4.002/2003.

O Sr. Des. Gouvêa Rios - De acordo.

A Sr.ª Des.ª Vanessa Verdolim Hudson
Andrade - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

-:::-

ALIMENTOS - RESTITUIÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - IRREPETIBILIDADE DA VERBA

- A melhor doutrina e a iterativa jurisprudência já consolidaram entendimento no sentido de que
os alimentos pagos a qualquer título são irrepetíveis.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.04.358782-3/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
GERALDO AUGUSTO

Ementa oficial: Pensão alimentícia -
Pedido de restituição de valores - Impos-
sibilidade - Irrepetibilidade da verba de natureza
alimentar. - A melhor doutrina e a iterativa juris-
prudência já consolidaram entendimento no
sentido de que os alimentos pagos a qualquer
título são irrepetíveis.

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, 23 de novembro de 2004.
- Geraldo Augusto - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Geraldo Augusto - Conhece-
se do recurso, presentes os requisitos à sua
admissibilidade.

Trata-se de apelação interposta contra a
sentença de fls. 84/85, que indeferiu a petição ini-
cial do autor/apelante e julgou extinto o processo,
com fundamento no art. 295, inciso I e parágrafo
único, do CPC, por impossibilidade jurídica do
pedido.

Inconformado com a sentença a qua,
recorre o apelante argüindo, em síntese, a pos-
sibilidade jurídica do pedido de restituição de
valor pago por ele a título de pensão alimentícia
ao seu filho/apelado, após o dia 13 de setembro
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de 1988, momento em que este adquiriu a sua
maioridade civil (fls. 03 e 92).

É o breve relato.

Examina-se o recurso.

De plano, verificam-se a inconsistência
da tese trazida pelo apelante e a necessidade
de negar-se seguimento ao presente recurso de
apelação.

Amelhor doutrina e a iterativa jurisprudência
já consolidaram entendimento no sentido de que
os alimentos pagos a qualquer título são irrepe-
tíveis, isto é, não são passíveis de devolução.

De início, anote-se que os alimentos são
impenhoráveis, incompensáveis e irrepetíveis.
Não podem ser penhorados, porque são desti-
nados ao sustento e à sobrevivência, sendo o
direito à vida superior ao direito do credor. Não
podem ser objeto de compensação com qual-
quer dívida do beneficiário, ou de seu represen-
tante em favor do alimentante, sob pena de
comprometimento de seu próprio sustento.
Finalmente, são irrepetíveis, porque quem os
recebe não está obrigado a devolver o valor que
já foi pago, ainda que a maior. Ou seja, se o ali-
mentante em determinado momento fornece
verba além daquela a que está obrigado, não
pode nos meses seguintes pretender descontar
o que deve, nem pode obrigar quem recebeu a
lhe devolver o excesso.

No caso concreto dos autos, apesar de inti-
tulada como ação ordinária de cobrança, pretende
o apelante, em verdade, a devolução da pensão
alimentícia paga ao seu filho S.C.O., em razão de
sua maioridade alcançada em 13.09.1988.

Patente é a impossibilidade jurídica do
pedido inicial, e correta é a sentença a qua que,

indeferindo a petição do autor/apelante, julgou
extinto o processo sem julgamento de mérito.

O apelante deveria ter pleiteado a
redução do encargo alimentar à época em que
o apelado atingiu a maioridade através da via
processual adequada, qual seja, ação de
revisão/exoneração de alimentos, e não agora,
após o transcurso de longo período, mais de 16
(dezesseis) anos.

A pretensão do apelante definitivamente
não pode ser acolhida, em razão do firme entendi-
mento no sentido de que

os valores atinentes à pensão alimentícia são
incompensáveis e irrepetíveis, porque restituí-
los seria privar o alimentado dos recursos
indispensáveis à própria mantença, conde-
nando-o assim ao inevitável perecimento. Daí
que o credor da pessoa alimentada não pode
opor seu crédito, quando exigida a pensão”
(STJ-RT, 697/202; também neste sentido o
REsp nº 132.309-SP).

A análise e o convencimento da d. Procu-
radoria de Justiça, pelo ilustre Procurador de
Justiça (fls. 120/124-TJ), são também neste
mesmo sentido.

Conclui-se, finalmente, no caso concreto
dos autos, pela impossibilidade jurídica do pedi-
do inicial e, ainda, pelo total descabimento do
recurso de apelação.

Com tais razões, nega-se provimento à
apelação, e mantém-se a decisão proferida
pela MM. Juíza de Direito a qua.

O Sr. Des. Gouvêa Rios - De acordo.

A Sr.ª Des.ª Vanessa Verdolim Hudson
Andrade - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

CONCURSO PÚBLICO - POLICIAL MILITAR - LIMITE MÁXIMO DE PESO - RESOLUÇÃO -
CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI - PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA RAZOABILIDADE -

INOBSERVÂNCIA



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 63-310, out./dez. 200494

- Fere os princípios da legalidade e da razoabilidade ato que considera inapto candidato
aprovado nas primeiras fases do concurso público, em razão de haver ultrapassado em três
quilos o peso máximo da tabela da PMMG, que é de 78kg (setenta e oito quilos), critério de rigor
insustentável previsto em resolução, sem que haja previsão legal e observância de margens
lógicas de tolerância.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0223.02.087102-4/001 - Comarca de Divinópolis - Relatora: Des.ª
VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE

Ementa oficial: Concurso - PMMG - Edital -
Exigência - Peso máximo - Resolução - Critério
não previsto em lei - Legalidade e razoabilidade -
Princípios não atendidos - Segurança concedida -
Sentença mantida. - Candidato aprovado nas
primeiras fases do concurso, sendo considerado
inapto para a fase seguinte, por ter ultrapassado o
peso previsto da tabela da PMMG, que é de 78 kg
(setenta e oito quilos), visto que estava com 81 kg.
Inexistência de previsão legal para o critério -
Critério previsto em resolução - Tabela que não
admite margens lógicas de tolerância - Rigor
insustentável - Afronta aos princípios da legali-
dade e da razoabilidade.

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 CONFIRMAR A SENTENÇA NO
REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O
RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2004.
- Vanessa Verdolim Hudson Andrade - Relatora.

Notas taquigráficas

A Sr.ª Des.ª Vanessa Verdolim Hudson
Andrade - Trata-se de reexame necessário e
recurso de apelação de fl. 158 proposto pelo
Estado de Minas Gerais nos autos do mandado
de segurança impetrado por José Francisco da
Silva Filho, visando à reforma da sentença de fls.
154/157, que consolidou a liminar e concedeu a
segurança, determinando o prosseguimento dos
exames de admissão do recorrido, considerando
abusivo e lesivo o ato que o considerou inapto

por apresentar peso superior ao previsto na
tabela da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais.

O recorrente pugna pela legalidade da
exigência, contida na Resolução nº 3.444/98,
argüindo a inexistência de direito líquido e certo,
prevalência do art. 39, § 3º, da Constituição
Federal, impossibilidade de dilação probatória e
estar o ato nos limites previstos no art. 37, I, da
Constituição Federal, art. 21, § 1º, da Constituição
Estadual, Lei nº 5.301 e Resolução nº 3.444/98,
referidas nas normas editalícias.

O apelado não ofereceu contra-razões
(fl. 171-verso).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, às fls.
177/182, opinou pela manutenção da sentença.

Em reexame necessário, presentes os
pressupostos de sua admissibilidade, passo ao
julgamento.

O apelado foi classificado em concurso em
15º (décimo quinto) lugar para o número de 32
(trinta e duas) vagas. No exame de saúde, porém,
foi considerado inapto para a fase seguinte, por ter
ultrapassado o peso previsto da tabela da PMMG,
que é de 78 kg (setenta e oito quilos), visto que
estava com 81 kg (oitenta e um quilos).

É relevante observar que o critério de
peso não é previsto em lei, mas em resolução.

O inciso I do art. 37 da CR/88, para esse
caso, exige que os requisitos sejam previstos
em lei.

Art. 37. A administração pública direta, indireta
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 63-310, out./dez. 2004 95

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legali-
dade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e, também, ao seguinte:
I - os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei.

O critério editalício antroponométrico em
questão não advém de previsão legal, mas de
resolução, o que é inadmissível. O princípio da
legalidade, assim, não foi obedecido.

E por que o critério da legalidade?
Precisamente para evitar o abuso, os critérios
subjetivos e exigências que não atendam à
necessidade da administração pública, caben-
do ao Judiciário esse controle:

A lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, inc.
XXXV, da CF/88).

Esta, aliás, a lição do saudoso HELY LOPES
MEIRELLES, em sua obra Direito Administrativo
Brasileiro, 25ª edição: Malheiros, p. 648:

Controle judiciário ou judicial é o exercido priva-
tivamente pelos órgãos do Poder Judiciário
sobre os atos administrativos do Executivo, do
Legislativo e do próprio Judiciário quando reali-
za atividade administrativa. É um controle a pos-
teriori, unicamente de legalidade, por restrito à
verificação da conformidade do ato com a
norma que o rege.

No magistério de MARIASYLVIAZANELLA
DI PIETRO,

O Poder Judiciário pode examinar os atos da
Administração Pública, de qualquer natureza,
sejam gerais ou individuais, unilaterais ou bila-
terais, vinculados ou discricionários, mas sem-
pre sob o aspecto da legalidade e, agora, pela
Constituição, também sob o aspecto da mora-
lidade (arts. 5º, LXXIII, e 37) (Direito
Administrativo, 6ª ed., p. 493, 1996).

Além disso, o critério da razoabilidade
demonstra que o ato foi abusivo, pois apenas 3
(três) quilos o determinaram, já que a PMMG pos-
sui meios de aferição periódica de desempenho
profissional.

O critério da razoabilidade integra o critério
da moralidade, pois o que não é razoável não é
moral nem pode ser legal.

No ensinamento de ALEXANDRE DE
MORAES:

deve o Poder Judiciário, ao exercer o controle
jurisdicional, não se restringir ao exame estri-
to da legalidade do ato administrativo, mas,
sim, entender por legalidade ou legitimidade
não só a conformação do ato com a lei, como
também com a moral administrativa e com o
interesse coletivo (Direito Constitucional, 6ª
ed., p. 294, 1999).

Conforme ensinamento ainda de HELY
LOPES MEIRELLES,

a moralidade administrativa integra o Direito
como elemento indissociável na sua aplicação
e na sua finalidade, erigindo-se em fator de
legalidade (Direito Administrativo Brasileiro,
21ª edição, Ed. Malheiros, p. 85).

O critério da isonomia também restou
afrontado, pois somente a lei pode distinguir
critérios de aferição para concurso em razão de
suas características, sendo qualquer critério não
previsto em lei discriminatório.

Coforme lição de HELY LOPES MEI-
RELLES,

Tal princípio decorre do disposto no § 1º do
art. 39 da Constituição da República. Mas,
esse princípio há de ser entendido e aplicado
nos justos limites do mandamento igualitário
(Direito Administrativo Brasileiro, RT, 15ª ed.,
1990, fls. 393).

E continua o decantado jurista, um dos
maiores administrativistas de nosso tempo:

O que a Constituição assegura é a igualdade
jurídica, ou seja, tratamento igual aos especifi-
camente iguais perante a lei. A igualdade genéri-
ca dos servidores públicos não os equipara em
direitos e deveres, e, por isso mesmo, não os
iguala em vencimentos e vantagens.
Genericamente todos os servidores são iguais,
mas pode haver diferenças específicas de
função, de tempo de serviço, de condições de
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trabalho, de habilitação profissional e outras
mais, que desigualam os genericamente
iguais... Todavia, não é assim, porque cada
servidor ou classe de servidor pode exercer as
mesmas funções (v. g. de médico, engenheiro,
escriturário, porteiro, etc...) em condições fun-
cionais ou pessoais distintas, fazendo jus a retri-
buições diferentes, sem ofensa ao princípio
isonômico... (fls. 394).

E mais adiante:

O que o princípio da isonomia impõe é tratamento
igual aos realmente iguais. Cargos de igual
denominação podem ser funcionalmente iguais,
em razão das condições de trabalho de um e de
outro; funções equivalentes podem diversificar-se
pela qualidade ou pela intensidade de serviço...
(id., ib., fls. 394).

Anote-se que o princípio da proporcionali-
dade funciona como

regra que se sobrepõe aos demais princípios
constitucionais e que está contido implicita-
mente no texto legal; método mediador do con-
flito de normas, realizado a título excepcional,
com objetivo de atingir, através de um critério de
razoabilidade, a busca do bem comum compro-
metendo minimamente outros direitos constitu-
cionais (REDECKER, 1999, p.110, citado in
Juris Síntese nº 41 - mai./jun. de 2003).

Visa o princípio da razoabilidade a pro-
porcionar um equilíbrio entre outros interesses
mais relevantes que com ela venham a colidir.

NERY JÚNIOR vê o princípio da razoabili-
dade como correspondente à adequação e neces-
sidade, mas, principalmente, como o aspecto
substancial da cláusula do devido processo legal
(in Princípios do Processo Civil na Constituição
Federal. 7. ed. São Paulo: RT, 2002, p. 34.).

Essa diversificação pode acarretar um trata-
mento desigual, desde que necessário ao cargo, o
que, no presente caso, é inaplicável à falta de lei
dispondo a respeito do critério ora impugnado,
inclusive pela sua abusividade, que nem sequer
admite certa margem na avaliação.

Com tais considerações, em reexame
necessário mantenho a sentença, prejudicado o
recurso voluntário.

O Sr. Des. Orlando Carvalho - Cuida-se de
reexame necessário e de recurso voluntário de
sentença (fls. 154/157) deferitória de mandado de
segurança impetrado por José Francisco da Silva
Filho contra ato taxado de ilegal do Sr. Ten. Cel.
Comandante do 23º BPMMG e da comissão
examinadora, consistente na sua eliminação no
concurso público para o cargo de técnico em
segurança pública da PMMG, pelo fato de ser
considerado inapto para a fase seguinte da
seleção, à razão de apresentar peso superior ao
previsto na tabela da PM, 81 kg, considerando
sua altura (173,2 cm).

O impetrante considerou ilegal e inconstitu-
cional a sua eliminação, por disposições de uma
Resolução, nº 3.444/98, em vez de lei, na forma do
art. 37, I, da CF, atendo-se, ainda, a que o impe-
trante tem hoje menos de 76 kg.

A r. sentença em reexame concedeu a
segurança, mantendo a liminar, com amparo no
entendimento dos Próceres Ministeriais de
ambas as instâncias.

Escorreita se me afigura a r. sentença,
sujeita ao reexame, por força do parágrafo
único do art. 12 da Lei nº 1.533/51, merecendo
prosperar, venia rogata, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Ergo, no reexame necessário, confirmo
a sentença, restando prejudicado o recurso
voluntário.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Eduardo Andrade - De acordo.

Súmula - CONFIRMARAM A SENTENÇA
NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO
O RECURSO VOLUNTÁRIO.

-:::-
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS - DESISTÊNCIA DESTES
POR ACORDO ENTRE O DEVEDOR E O FISCO COM PARCELAMENTO DO DÉBITO

EXEQÜENDO - DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS

- Descabe a condenação em honorários advocatícios, se, em decorrência de transação entre o
Fisco e o devedor, este último desistiu dos embargos que havia oposto à execução fiscal. Cabe,
então, a cada um dos transigentes pagar os honorários de seus respectivos advogados, ex vi
do art. 26, § 2º, do Estatuto Instrumentário Civil. Só em caso de descumprimento do que foi
transacionado (quando, então, o feito retomará o seu curso), cogitar-se-á da condenação em
honorários e custas.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0079.99.026577-3/001 - Comarca de Contagem - Relator: Des.
HYPARCO IMMESI

Ementa oficial: Honorários advocatícios -
Execução fiscal - Embargos - Desistência destes
por acordo entre o devedor e o Fisco com parce-
lamento do débito exeqüendo - Descabimento de
honorários. - Descabe a condenação em hono-
rários advocatícios, se, em decorrência de
transação entre o Fisco e o devedor, este último
desistiu dos embargos que havia oposto à exe-
cução fiscal. Cabe, então, a cada um dos transi-
gentes pagar os honorários de seus respectivos
advogados, ex vi do art. 26, § 2º, do Estatuto
Instrumentário Civil. Só em caso de descumpri-
mento do que foi transacionado (quando, então, o
feito retomará o seu curso), cogitar-se-á da con-
denação em honorários e custas.

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.

Belo Horizonte, 27 de maio de 2004. -
Hyparco Immesi - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Hyparco Immesi - Foi a
apelação ajuizada em embargos à execução
opostos pela Somitra Transporte e Comércio
Ltda. contra a Fazenda Pública do Município de
Contagem, a fim de ser reformada a r. sentença
de fl. 698, da lavra do experiente Magistrado Dr.

Geraldo Claret Arantes, que, ao julgar extinto o
processo, com base no artigo 267, inciso VI, do
Código de Processo Civil, impôs-lhe conde-
nação em “... honorários advocatícios da parte
contrária, que fixo em 20% do valor da
causa...”.

A r. sentença reconheceu a perda de
objeto do pedido, em decorrência do parcela-
mento do débito e resultante da confissão de
dívida e renúncia ao direito de discuti-la.

Irresignado, apela a empresa-executada
(fls. 699/708), aos seguintes argumentos:

a) que a Lei Municipal nº 3.607, “... que
deferiu aos contribuintes em débito com o
Município de Contagem a possibilidade de efetua-
rem o pagamento parcelado de tais valores,
concedendo, ainda, remissão dos juros de mora e
da multa, nos termos ulteriormente especificados
no Decreto 11.100...” (fl. 165);

b) que, “... mediante induvidosa transação
entre as partes na qual o apelado reconheceu a
procedência parcial do pedido da apelante, e esta,
por sua vez , após dedução dos litigiosos acrésci-
mos, concordou em solver a dívida, resta finda a
lide” (fl. 701);

c) que “... apura-se inviável a manutenção
da v. sentença a quo, no concernente à conde-
nação em honorários advocatícios ante o disposto
na legislação processual que rege a matéria” (fl.
702);
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d) que a sentença “... condenou a Apelante
ao pagamento de honorários, desconsiderando,
neste específico, o acordo extrajudicial implemen-
tado com mútuas concessões entre as partes liti-
gantes” (fl. 702);

e) que “... incumbia ao Julgador monocrá-
tico, atentando à quitação do débito e conse-
qüente perda do objeto da ação, reconhecer a
transação ocorrida e extinguir o feito, sem pro-
mover a condenação de qualquer das partes em
honorários advocatícios, haja vista a ausência de
sucumbência” (fl. 703);

f) que, “... nos termos do art. 26, § 2º, do
Código de Processo Civil, cada parte deve arcar
com os honorários de seu patrono” (fl. 705);

g) que, “... tendo a apelada reconhecido,
através de legislação municipal, a procedência
parcial do pedido postulado pela apelante e, no
mesmo ato, condicionado a fruição destas
benesses à desistência dos embargos interpos-
tos, denota-se que se assevera inviável, data
venia, a condenação em honorários, uma vez
que não houve sucumbência” (fl. 706);

h) que, ainda acerca dos “... honorários
advocatícios, é necessário que os mesmos sejam
aferidos segundo os moldes balizados no art. 20,
§ 4º, do CPC...” (fl. 707);

i) que, “... não havendo sucumbência de
qualquer das partes em decorrência da transação
levada a efeito, torna-se insustentável a
manutenção da verba honorária em 20% (vinte
por cento) do valor atribuído à causa” (fl.707);

j) que “... há de se debelar a ilegalidade de
sua base de cálculo, uma vez que o valor original-
mente atribuído à causa embasava-se no débito
original exeqüendo, acrescido de multa e da avil-
tante taxa Selic” (fl. 707).

Almeja o provimento do apelo, para que
seja excluída a condenação da apelante ao paga-
mento dos honorários advocatícios, ou então que
sejam eles arbitrados em valores módicos, nos
termos do art. 20, § 4º, do CPC.

Há contra-razões, através das quais a
apelada pugna pela manutenção do decisum (fls.
712/714).

Deixou-se de enviar estes autos à
Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da
Súmula 189 do STJ.

É, no essencial, o relatório.

Conhece-se do recurso, eis que pre-
sentes seus pressupostos de admissibilidade.

A Fazenda-apelada ajuizou execução fis-
cal, com vistas ao recebimento da quantia de
R$ 5.656,17, discriminada na CDA de fl. 05,
autos em apenso, atinente à inscrição nº
00610/97, efetivada em 12.03.99, que culminou
com a oposição, pela apelante, dos respectivos
embargos à execução (fls. 2/23).

Sabe-se ser o parcelamento uma moda-
lidade de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário. Embora objeto de discussões ante-
riores, o tema atualmente foi inserido em texto
de lei (LC 104/01), pacificando a questão:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito
tributário: (...)

VI - o parcelamento.

A propósito, eis a doutrina:

O País, há muito tempo, convive com a figura
do parcelamento da dívida tributária, que é
estabelecida por lei ordinária federal, estadual
ou municipal (dependendo obviamente do
tributo). Desde muito tempo, alguns autores
se embatem, discutindo a natureza jurídica do
parcelamento. (...)
Toda essa controvérsia, a nosso ver, foi dirimida
com a edição da Lei Complementar 104/2001,
que, expressamente, arrolou o parcelamento
como modalidade de suspensão da exigibili-
dade do crédito, ao lado da moratória, inclinan-
do-se, nitidamente, para essa segunda vertente
(ROCHA, João Marcelo. Direito Tributário. 2ª ed.
Rio de Janeiro: Ferreira, 2002, p. 280/281).

Relembrada a natureza jurídica do parcela-
mento, passa-se à análise da pretensão recursal.
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Ressalte-se que o parcelamento constitui
medida prevista em lei, em razão de preencher o
contribuinte determinados requisitos necessários
à sua obtenção.

Uma vez concedido o parcelamento, fica
a parte beneficiada desobrigada de qualquer
outro pagamento, salvo o que foi acertado com
a própria Fazenda Pública-credora.

Eis, para o caso, a orientação pretoriana:

Processual Civil - Embargos à execução -
Desistência dos embargos em decorrência de
acordo para o parcelamento do débito fiscal -
Honorários advocatícios - Condenação desca-
bida. - Não cabe condenar em honorários advo-
catícios o devedor que desistiu dos embargos à
execução fiscal, em decorrência de acordo para
o parcelamento do débito fiscal. Precedente
jurisprudencial - Recurso provido (STJ, 1ª Turma,
REsp 114.750/DF, Rel. Min. Demócrito Reinaldo,
DJU de 26.04.1999, p. 48).

Processual - Desistência - Adesão ao REFIS -
Honorários de sucumbência - Transigência -
CPC, art. 26, § 2º. - Quando o contribuinte de-
siste dos embargos à execução, em troca de
sua admissão no Programa de Recuperação
Fiscal-REFIS, ele não está desistindo, mas tran-
sigindo. Por isso, não deve ser condenado ao
pagamento de honorários de sucumbência. Na
hipótese, incide o art. 26, § 2º, do CPC, a deter-
minar que cada um dos transigentes arque com
os honorários dos respectivos patronos (Min.
Humberto Gomes de Barros, 1ª T., REsp
462.618/SC, julgado em 27.05.03, publicado no
DJ de 23.06.03, p. 253).

In hac specie, evidencia-se caso típico de
transação entre as partes, onde a forma de
pagamento e o valor a ser pago ficam a critério
do que tiver sido deliberado por elas mesmas,
não sendo possível ser exigido qualquer outro
pagamento não constante da própria transação.

Dá-se ênfase a que, enquanto o pagamen-
to do parcelamento não ocorrer de forma integral,
fica a execução fiscal originária apenas suspensa,
de forma que, na hipótese do não-cumprimento,
retoma a execução o seu curso normal, podendo-
se, aí sim, voltar a falar em condenação em hono-
rários e custas processuais.

Acerca do tema, o colendo Superior
Tribunal de Justiça assim deliberou:

A recente orientação do Superior Tribunal de
Justiça é de que, se a Fazenda Pública defere o
parcelamento da dívida na via administrativa,
dele decorrendo a suspensão do processo de
execução fiscal, não pode requerer o arbitra-
mento ou o pagamento de honorários de advo-
gado (REsp nº 160.263/MG, Segunda Turma,
Relator Ministro Adhemar Maciel, DJ de
17.05.1999, p. 161).

Em suma, descabe condenação em hono-
rários advocatícios, se, em decorrência de
transação entre o Fisco e o devedor, este último
desistiu dos embargos que havia oposto à exe-
cução fiscal. Cabe, então, a cada um dos transi-
gentes pagar os honorários de seus respectivos
advogados, ex vi do art. 26, § 2º, do Estatuto
Instrumentário Civil. Só em caso de descum-
primento do que foi transacionado (quando, então,
o feito retomará o seu curso), cogitar-se-á de con-
denação em honorários, bem como nas custas.

À luz do exposto, dá-se provimento ao
apelo, para excluir a condenação em hono-
rários advocatícios.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Audebert Delage - De acordo.

O Sr. Des. Moreira Diniz - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

-:::-

EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE BEM IMÓVEL - NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO - TERCEIRO
INDICADO PELA EXEQÜENTE E NOMEADO PELO JUIZ - POSSIBILIDADE

- Não existindo prejuízo para a devedora quanto à nomeação de terceiro indicado pela credora
como depositário de bem imóvel, deve essa nomeação prevalecer. Ademais, cabe ao juiz, ficando
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Ementa oficial: Execução fiscal - Penhora
de bem imóvel - Nomeação de depositário -
Terceiro indicado pela exeqüente e nomeado pelo
juiz - Possibilidade - Recurso desprovido. - Não
existindo prejuízo para a devedora quanto à
nomeação de terceiro indicado pela credora como
depositário de bem imóvel, deve essa nomeação
prevalecer. Ademais, cabe ao juiz, ficando ao seu
prudente arbítrio, como presidente do processo,
decidir sobre a indicação do depositário do bem
imóvel. Recurso desprovido.

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, 14 de dezembro de 2004.
- Eduardo Andrade - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Eduardo Andrade - Trata-se de
agravo de instrumento interposto contra decisão
do ilustre Juiz a quo, à fl. 111-TJ, nos autos da
execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do
Município de Belo Horizonte.

O douto Magistrado, no feito executivo,
nomeou, como depositária de imóvel gerador do
crédito tributário e arrestado no feito, a servidora
municipal Marília Radichi Ferreira.

Inconformada, a agravante interpôs o pre-
sente recurso, requerendo a reforma do decisum,
ao fundamento de que: a decisão afronta o princí-
pio da proporcionalidade; encontra-se em local
certo e sabido; por economia processual, deve a
decisão agravada ser reformada; as hipóteses de
nomeação de depositário particular pelo Juízo são

as constantes do art. 666 do CPC, e o seu caput
dispõe de recusa do credor, fato inocorrente nos
autos da execução, afastando-se a sua aplicação
à hipótese; a recusa somente poderia ocorrer
após a lavratura do termo de depósito, que ainda
não aconteceu; a única hipótese de aplicação do
inc. III do art. 666 do CPC, que prevê a nomeação
de depositário particular, reclama a ocorrência de
penhora de estabelecimento comercial, hipótese
que não ocorre no caso; a regra é a nomeação do
executado como depositário e a exceção é a
nomeação de depositário judicial ou particular.
Requer, ao final, seja dado provimento ao seu
recurso, determinando-se a lavratura do termo de
depósito do imóvel penhorado em nome do Dr.
Ubirajara Vieira Franco (fls. 02/15-TJ).

À fl. 118-TJ, foi indeferido o pedido de
concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Devidamente intimada, a agravada apre-
sentou resposta ao presente recurso (fl. 126-TJ),
pugnando pelo seu desprovimento.

Desnecessário o envio dos autos à douta
PGJ.

Conheço do recurso, pois presentes seus
pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento interpos-
to contra decisão que nomeou pessoa servidora
pública municipal, indicada pela Fazenda Pública
do Município de Belo Horizonte, como depositária
do imóvel gerador do débito exeqüendo.

É atribuição do oficial de justiça, sob con-
trole do órgão jurisdicional, nomear o depositário
de bem penhorado, uma vez que tal ato integra
o mandado executivo.

Conforme documento de fl. 106-TJ, o ofi-
cial de justiça certificou não ter encontrado no
local nenhuma pessoa responsável pelo lote,

ao seu prudente arbítrio, como presidente do processo, decidir sobre a indicação do depositário
do bem imóvel.

AGRAVO Nº 1.0024.01.114759-2/002 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. EDUARDO
ANDRADE
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que pudesse assumir o encargo de depositário
do bem penhorado.

Diante de tal situação, a Fazenda Pública
do Município de Belo Horizonte requereu a
nomeação da depositária, Sra. Marília Radichi
Ferreira (fl. 108-TJ), tendo o douto Juiz acolhi-
do seu pedido.

E, a meu juízo, razão não há para se
alterar essa decisão.

Primeiramente, deve-se considerar que
não há, para a devedora, ora agravante, ne-
nhum prejuízo com a nomeação da depositária
escolhida pela FPMBH.

Ademais, cabe ao Juiz, ficando ao seu
prudente arbítrio, como presidente do processo,
decidir sobre a indicação do depositário do bem
imóvel.

E não há óbice à nomeação de terceiro
como fiel depositário dos bens constritos do deve-
dor, pois, nos termos do Código de Processo Civil,
não obstante a faculdade do credor em autorizar
ou não que o devedor fique como depositário (in
casu, a negativa restou clara, uma vez que a
própria agravada, em sua resposta recursal, não
concorda com as razões da agravante, no pre-
sente recurso), inexiste qualquer direito da execu-
tada a tal privilégio.

Com essas considerações, nego provi-
mento ao recurso, mantendo a decisão ora
objurgada.

O Sr. Des. Geraldo Augusto - De acordo.

O Sr. Des. Gouvêa Rios - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

FALÊNCIA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - CONTRATO DE CÂMBIO - LEI ESPECIAL - POSSIBILIDADE -
MASSA FALIDA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

- Os valores recebidos pela instituição falida através de contrato de câmbio não podem ser
objeto de concurso de credores, visto que sujeitos a pedido de restituição por parte do banco
credor da linha de crédito, na forma prevista nos §§ 3º e 4º do art. 75 da Lei 4.728/65.

- A massa falida faz jus à concessão dos benefícios da assistência judiciária. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.01.586477-0/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
EDUARDO ANDRADE

Ementa oficial: Falência - Pedido de resti-
tuição - Contrato de câmbio - Lei especial -
Possibilidade - Massa falida - Assistência judi-
ciária. - Os valores recebidos pela instituição fa-
lida através de contrato de câmbio não podem
ser objeto de concurso de credores, visto que
sujeitos a pedido de restituição por parte do
banco credor da linha de crédito, na forma pre-
vista nos §§ 3º e 4º do art. 45 da Lei 4.728/65.
A massa falida faz jus à concessão dos benefí-
cios da assistência judiciária. Recuso parcial-
mente 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
NÃO CONHECER DO SEGUNDO RECURSO E
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO PRIMEIRO.

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2004.
- Eduardo Andrade - Relator.
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Notas taquigráficas

O Sr. Des. Eduardo Andrade - Trata-se de
pedido de restituição proposto pelo Banco do
Brasil S.A, nos autos da falência do Banco do
Progresso S.A.

Adoto o relatório da sentença de origem,
acrescentando-lhe que o pedido foi julgado proce-
dente, para condenar a massa falida a restituir ao
apelado, em 48 horas, a quantia de R$12.945,72,
que lhe foi entregue em contrato de adiantamento
de câmbio, com atualização monetária até a data
do efetivo pagamento (fls. 135/138).

A massa falida do Banco do Progresso
S.A. interpôs o presente recurso, pretendendo
que o pedido de restituição seja rejeitado, que
se determine a inclusão do crédito do Banco do
Brasil no Quadro Geral de Credores como
crédito com privilégio especial e que seja con-
cedido o benefício da assistência judiciária à
massa falida (fls. 139/150).

O Banco Central do Brasil também interpôs
recurso de apelação, pretendendo a reforma do
decisum, sob as seguintes alegações: que tem
interesse de agir; que a sentença está sujeita ao
duplo grau de jurisdição; que é absolutamente
impossível pretender que valores apurados na
alienação do patrimônio do falido venham a ser uti-
lizados na restituição de depósitos ou aplicações
feitas por seus correntistas; insuficiência de recur-
sos da massa falida para assegurar o pagamento
de todos os credores; da inobservância dos valo-
res sociais; inaplicabilidade do princípio de plena
indenização; da legislação aplicável à espécie; do
artigo 76 da Lei de Falências; da Súmula 417 do
STF; e que não pode haver condenação em hono-
rários advocatícios (fls. 155/174).

Contra-razões pelo Banco do Brasil S.A.
às fls. 185/198, requerendo que o recurso do
Banco Central não seja conhecido e que a sen-
tença seja mantida na íntegra.

Remetidos os autos à d. Procuradoria-
Geral de Justiça, o ilustre representante do
Ministério Público, Dr. Geraldo de Faria Martins

da Costa, opinou pelo desprovimento dos recur-
sos (fls. 213/220).

De início, cumpre observar que as razões
da apelação interposta pelo Banco Central do
Brasil-Bacen não guardam qualquer relação com o
pedido inicial e com a decisão recorrida.

O Banco do Brasil S.A. ajuizou a presente
ação de restituição contra a massa falida do Banco
do Progresso S.A. com base em contrato de pré-
exportação firmado antes da data da quebra, na
forma prevista nos §§ 2º a 4º do artigo 75 da Lei
4.728/65, ao passo que o Banco Central do Brasil-
Bacen, tanto na contestação quanto nas razões
recursais, trata de contrato de depósito bancário.

Considerando, portanto, que as razões de
apelação estão completamente dissociadas da-
quilo que foi decidido na v. sentença de fls.
135/138, o recurso interposto pelo Banco Central
do Brasil-Bacen não pode ser conhecido.

Quanto à apelação interposta pela massa
falida do Banco do Progresso S.A., presentes os
pressupostos de admissibilidade, dela conheço.

Infere-se dos autos que o Banco do Brasil
S.A. ajuizou a presente ação de restituição no valor
de R$15.025,37, com base nas linhas de crédito
abertas ao banco falido, anteriormente à data da
quebra, destinadas a adiantamentos em contratos
de câmbio à exportação.

Alega o apelado que os empréstimos em
moeda estrangeira concedidos ao banco falido a
título de crédito de pré-exportação para adianta-
mento de contratos de exportação a seus
clientes estão representados e comprovados
pelas mensagens via swift anexados aos autos,
nas quais são identificadas perfeitamente as
exportações relacionadas com a operação.

O apelado argúi, ainda, que os valores
recebidos pela instituição falida não podem ser
objeto de concurso de credores, visto que
sujeitos a pedido de restituição por parte do
banco credor da linha de crédito, na forma pre-
vista no artigo 75 e seus parágrafos da Lei
4.728/65, que assim dispõem:
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Art. 75. O contrato de câmbio, desde que protes-
tado por oficial competente para o protesto de
títulos, constitui instrumento bastante para
requerer ação executiva.
§ 1º Por esta via, o credor haverá a diferença
entre a taxa de câmbio do contrato e a data
em que se efetuar o pagamento, conforme
cotação fornecida pelo Banco Central,
acrescida dos juros de mora.
§ 2º Pelo mesmo rito, serão processadas as
ações para cobrança dos adiantamentos
feitos pelas instituições financeiras aos expor-
tadores, por conta do valor do contrato de
câmbio, desde que as importâncias corres-
pondentes estejam averbadas no contrato,
com anuência do vendedor.
§ 3º No caso de falência ou concordata, o cre-
dor poderá pedir a restituição das importân-
cias adiantadas, a que se refere o parágrafo
anterior.
§ 4º As importâncias adiantadas na forma do §
2º deste artigo serão destinadas, na hipótese
de falência, liquidação extrajudicial ou inter-
venção em instituição financeira, ao pagamen-
to das linhas de crédito comercial que lhes
deram origem, nos termos e condições estabe-
lecidos pelo Banco Central do Brasil.

Se os dispositivos legais supratranscritos
prevêem a hipótese de restituição das importân-
cias adiantadas na hipótese de falência, não se
pode negar o pedido de restituição ao Banco do
Brasil S.A.

Ademais, havendo lei especial que regule o
contrato de câmbio e o mercado de capitais, não se
pode aplicar, na hipótese sub examine, a Lei de
Falências, daí por que o crédito em questão não
está sujeito a concurso de credores.

A matéria encontra-se, inclusive, pacificada
pelo col. STJ, através da Súmula 133, que assim
dispõe:

A restituição da importância adiantada, à conta
de contrato de câmbio, independe de ter sido a
antecipação efetuada nos quinze (15) dias ante-
riores ao requerimento da concordata.

Dessa forma, restando comprovado que o
adiantamento de câmbio foi feito pelo Banco do
Brasil S.A. ao Banco do Progresso S.A., com cap-
tação de recursos no exterior, na agência de Nova

York, que a quantia serviu para cobrir operação de
exportação que seria realizada por clientes do
banco falido e que a exportação não foi realizada,
o credor faz jus ao pedido de restituição de valores,
nos termos do § 3º do art. 75 da Lei 4.728/65.

Por fim, defiro o pedido de assistência
judiciária feito pela massa falida do Banco do
Progresso S.A.

Com essas considerações, dou parcial
provimento à primeira apelação, para conceder
à massa falida do Banco do Progresso S.A. os
benefícios da assistência judiciária.

O Sr. Des. Geraldo Augusto - De acordo
com o Relator.

O Sr. Des. Gouvêa Rios - Primeira apelação
- Massa falida do Banco do Progresso S.A.

A r. sentença de fls.135/138 acolheu a
pretensão do apelado, determinando que essa
apelante a ele restitua o montante de R$
12.945,72, partilhada a sucumbência entre os
dois apelantes.

A pretensão recursal busca a improce-
dência do pedido e a concessão da gratuidade
judiciária.

O em. Relator está mantendo a resti-
tuição monocraticamente determinada e aco-
lhendo parcialmente esse apelo, para conceder
a assistência judiciária à aqui apelante.

Essa segunda pretensão recursal se aco-
moda na singela declaração de fls.152, após ter
sido trazida linearmente às fls.149/150.

O apelado, a seu termo, hostiliza essa busca
recursal sem muita ênfase às fls.190/192, mais
voltado para a imposição da verba honorária.

O tema, data venia, teve tratamento peri-
férico, seja por quem o buscou, seja por quem o
rejeitou; aquele nem sequer se deu ao trabalho
de justificar sua pretensão, atribuindo à decla-
ração de fls.152 uma força dogmática que ela a
toda evidência não possui.
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O apelado, de outra banda, pouco argu-
mentou quanto à pretensão ora enfocada.

Sabe-se que a concessão da gratuidade
à pessoa jurídica não é matéria pacificada na
doutrina e na ótica pretoriana.

A “declaração de pobreza” está limitada às
pessoas físicas, cabendo em tese às pessoas
jurídicas a comprovação dessa situação de mise-
rabilidade, ante o comando constitucional do
inciso LXXIV do art. 5º da CF.

Cada caso posto a julgamento deve restar
delineado dentro da moldura que o formata.

No caso presente, a meu sentir, não foi feita
a prova em contrário a desvaler a presunção juris
tantum da declaração de pobreza de fls.152.

Dessarte, em que pesem a postura omis-
siva da apelante quando condenada à sucumbên-
cia nestes autos, arriscando-se a uma deserção
quanto ao apelo ora em exame, e a laconicidade
com que, como já dito, veio o tema buscado e
enfrentado, em acatamento ao princípio da ampla
defesa, acompanho o em. Relator nessa vertente,
para também outorgar à apelante a gratuidade
judiciária, com a inserção do comando do art.12 da
Lei nº 1.060/50, na sucumbência monocratica-
mente imposta.

Quanto ao mérito da pretensão recursal
em si, busco vênia para encampar a fundamen-
tação encartada no voto do em. Relator, para
também desacolhê-la.

Dessarte, em epítome dou parcial provi-
mento à apelação, tão-somente para conceder
à apelante a gratuidade judiciária.

Custas recursais, notada a metade a
metade, alcançada a cota da apelante pelo cita-
do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Segunda apelação - Banco Central do
Brasil.

As razões recursais lançadas às fls.
156/174, data venia, não guardam qualquer sin-
tonia, seja com a pretensão inicial, seja com a
prestação jurisdicional singular de fls.135/138;
são peças antípodas.

No bojo da r. sentença, fls.138, já se
menciona o desentrosamento entre a inicial e a
contestação do ora apelante, com argumentos
que “não se adequaram ao processo”.

A inicial se reporta expressamente a um
contrato de pré-exportação, e a pretensão recur-
sal se refere a depósito bancário - fls. 03 e 156.

Como exemplo, cita-se que o apelante, va-
lendo-se dos recursos (e do perigo) da informá-
tica, transcreve literalmente trecho da sentença
“fls. 61” às fls. 157 e 158, fazendo-o inclusive entre
aspas.

Nestes autos, não há sentença à fl. 61, e
o comando sentencial de fls. 135/138 não tem
como hóspede a transcrição literal de fls. 158.

Lendo-se com atenção a pretensão
recursal ora em exame, constata-se que lamen-
tavelmente não possui ela qualquer seme-
lhança com o que restou decidido nestes autos.

O atropelo ao inciso II do artigo 514 do
CPC me parece cristalino, pelo que, data venia,
em preliminar não conheço desta apelação.

Custas, pelo apelante.

Súmula - NÃO CONHECERAM DO
SEGUNDO RECURSO E DERAM PROVIMENTO
PARCIAL AO PRIMEIRO.

-:::-

INVENTÁRIO - HABILITAÇÃO - MEEIRA - CONDIÇÃO NÃO RECONHECIDA - UNIÃO ESTÁVEL -

AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA - RESERVA DE BENS
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- Descabida, em ação de inventário e partilha, a habilitação, como meeira, daquela que, embora
alegue ter sido companheira do de cujus, não tem reconhecida, pelas vias próprias, essa condição.
Verificada a propositura da competente ação declaratória de união estável, torna-se prudente a
reserva de bens nos autos do inventário.

AGRAVO Nº 1.0313.03.073709-9/001 - Comarca de Ipatinga - Relator: Des. LAMBERTO SANT’ANNA

Ementa oficial: Habilitação em inventário -
Reserva de bens - União estável - Ação decla-
ratória. - Descabida, em ação de inventário e par-
tilha, a habilitação, como meeira, daquela que,
embora alegue ter sido companheira do de cujus,
não tem reconhecida, pelas vias próprias, essa
condição. Verificada a propositura da competente
ação declaratória de união estável, torna-se pru-
dente a reserva de bens nos autos do inventário.
Dado parcial 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 DAR PROVIMENTO PARCIAL.

Belo Horizonte, 02 de setembro de 2004.
- Lamberto Sant’Anna - Relator.

Notas taquigráficas

Proferiram sustentações orais, pela agra-
vante, o Dr. Marco Túlio de Carvalho Rocha e,
pelos agravados, a Dr.ª Lúcia Massara.

O Sr. Des. Lamberto Sant’Anna - Sr.
Presidente. Ouvi com atenção as sustentações
orais produzidas.

Meu voto é seguinte:

Trata-se de recurso de agravo de instru-
mento com pedido de efeito suspensivo ativo,
interposto por Terezinha do Carmo Shwenck,
contra decisão de fls. 18/21, proferida pelo Juiz
de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Ipatinga, que, nos autos de ação de inventário e
partilha dos bens deixados pelo falecimento de
Ronaldo de Souza, indeferiu o pedido de habili-

tação da recorrente, bem como o pleito de
reserva de bens do espólio.

Irresignada, pugna a agravante pela re-
forma da decisão, aduzindo: a) com vistas ao dis-
posto no artigo 1.001 do CPC, requereu sua habili-
tação como meeira, bem como reserva de bens,
nos autos de inventário e partilha dos bens deixa-
dos pelo falecimento de Ronaldo de Souza, ale-
gando o companheirismo estabelecido entre o de
cujus e a recorrente; b) o Juiz a quo indeferiu os
pedidos, ao fundamento, respectivamente, de não
deter a agravante o título de herdeira e ainda por
não restar ajuizada ação de reconhecimento da
apontada união estável; c) posteriormente ajuizou
a competente ação declaratória de união estável;
d) a despeito da referida ação, demonstrou nos
autos do inventário a existência da união estável;
e) necessária a determinação de reserva de bens
a seu favor, uma vez que os herdeiros estão dila-
pidando o patrimônio deixado pelo de cujus.

À fl. 107, atribuí o efeito suspensivo ativo
requerido.

Recurso contraminutado às fls. 121/134,
pleiteando os agravados a manutenção da inter-
locutória atacada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo provimento parcial do agravo.

Eis o relato da questão posta a julgamento.

Conheço do recurso, presentes os pres-
supostos de sua admissibilidade.

Observo pretender a recorrente, mediante
o presente agravo, seja reformada a interlocutória
atacada para determinar sua habilitação nos autos
do inventário do Sr. Ronaldo de Souza, bem como
a reserva de bens a seu favor, alegando união
estável estabelecida com o de cujus.
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No tocante à pretensa habilitação nos
autos do inventário, razão não assiste à recor-
rente, pois, de fato, não possui a condição de
meeira, não sendo, ainda, a ação de inventário
e partilha via apropriada para postular o reco-
nhecimento de sua condição, devendo utilizar-
se de ação própria.

Com efeito, observo que, após a pro-
lação da interlocutória atacada, ajuizou a recor-
rente ação declaratória, fls. 88/99, através da
qual poderá ver reconhecida a união estável.

Neste diapasão, o entendimento sedi-
mentado na jurisprudência in verbis:

Recurso em mandado de segurança - Recurso
ordinário - Pressupostos de admissibilidade -
Concubina - Pretensão de ser reconhecida
meeira nos autos do inventário - Via imprópria -
Mandado de segurança como sucedâneo recur-
sal - Impossibilidade.
- (...) omissis.
- O inventário não é a via própria para a concu-
bina postular o reconhecimento da sua condição
de meeira do espólio.
- (...) omissis. (STJ - 4ª T., Recurso em
Mandado de Segurança nº 32/SP, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 19.9.89, in
RSTJ, 4/1.414).

Agravo de instrumento - Inventário - Habilitação -
Concubina - Provimento. - A habilitação de con-
cubina no inventário do falecido companheiro
deve ser autorizada após a comprovação da
existência de sociedade de fato entre eles
através das vias ordinárias (TJPR - 1ª CC,
Agravo de Instrumento nº 12.511, Rel. Des. Vidal
Coelho, DJ de 22.4.96).

Todavia, no tocante à reserva de quinhão a
favor da recorrente, tenho que lhe assiste razão,
devendo ser determinada, até que seja proferida
decisão na ação declaratória de união estável.

De fato, dispõe o artigo 3º da Lei nº
8.971/94 que, quando os bens deixados pelo de
cujus forem resultantes de atividade em que
houve colaboração do companheiro sobre-
vivente, este terá direito à meação dos bens.

Art. 3º Quando os bens deixados pelo(a) autor(a)
da herança resultarem de atividades em que haja
colaboração do(a) companheiro(a), terá o sobre-
vivente direito à metade dos bens.

Assim sendo, tendo em vista a possibili-
dade de ver reconhecido direito da agravante,
de conseqüências patrimoniais, merece aqui
especial aplicação o poder geral de cautela do
magistrado, dando-se guarida à pretensão
recursal neste ponto.

À luz desses argumentos, dou parcial
provimento ao recurso para determinar a reserva
de 50% do patrimônio inventariado a favor da
recorrente.

Custas, pela agravante, observado o dis-
posto no parágrafo único do art. 21 do CPC.

O Sr. Des. Maciel Pereira - Peço vista dos
autos.

Súmula - PEDIU VISTA O PRIMEIRO VO-
GAL, APÓS VOTAR O RELATOR, QUE DAVA
PROVIMENTO PARCIAL.

Notas taquigráficas

Assistiu ao julgamento, pelos agravados,
o Dr. Tiago Baião Ribeiro.

O Sr. Presidente (Des. Schalcher Ventura)
- O julgamento deste feito foi adiado na sessão do
dia 26.08.2004, a pedido do Primeiro Vogal, após
votar o Relator, dando provimento parcial.

Com a palavra o Des. Maciel Pereira.

O Sr. Des. Maciel Pereira - Sr. Presidente.
Após o exame que fiz dos autos, cheguei à mesma
conclusão a que chegou o eminente Relator. Sen-
do assim, acompanho-o integralmente.

O Sr. Des. Schalcher Ventura - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL.

-:::-
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CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA MILITAR - EDITAL - EXIGÊNCIA DE SER SOLTEIRO O
CANDIDATO - DISCRIMINAÇÃO CONFIGURADA - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E

CERTO DO CIDADÃO - OFENSA À DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL

- Fundado o ato de exclusão do candidato em concurso público, tão-só no fato de não ser
solteiro, sem que haja qualquer influência justificada do estado civil sobre sua capacidade para
exercer o cargo, não pode ele (ato) prevalecer. É certo que a lei pode estabelecer requisitos
para o preenchimento dos cargos, funções e empregos públicos, desde que se refiram a limites
etários, completa aptidão física e outros, e, principalmente, que guardem uma correlação de
utilidade e funcionalidade com as exigências básicas das atribuições desses cargos, funções
ou empregos. O estado civil, porém, não pode ser óbice a que o candidato participe do con-
curso, por configurar odiosa discriminação.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.00.353100-1/000 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
HYPARCO IMMESI 

Ementa oficial: Concurso público - Polícia
Militar - Edital - Exigência de ser solteiro o can-
didato - Discriminação configurada - Violação de
direito líquido e certo do cidadão - Ofensa a
determinação constitucional. - Fundado o ato de
exclusão do candidato em concurso público, tão-
só no fato de não ser solteiro, sem que haja qual-
quer influência justificada do estado civil sobre
sua capacidade para exercer o cargo, não pode
ele (ato) prevalecer. É certo que a lei pode esta-
belecer requisitos para o preenchimento dos car-
gos, funções e empregos públicos, desde que se
refiram a limites etários, completa aptidão física e
outros, e, principalmente, que guardem uma cor-
relação de utilidade e funcionalidade com as
exigências básicas das atribuições desses car-
gos, funções ou empregos. O estado civil,
porém, não pode ser óbice a que o candidato
participe do concurso, por configurar odiosa dis-
criminação e violar direito líquido do cidadão,
constitucionalmente assegurado (CF/1988, art.
3º, inciso IV, e art. 5º, caput).

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 CONFIRMAR A SENTENÇA NO
REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O
RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 06 de maio de 2004. -
Hyparco Immesi - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Hyparco Immesi - O recurso de
apelação foi interposto em mandado de segu-
rança, com pedido de liminar, impetrado por
Edmilson de Jesus Ferreira contra ato do
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado
de Minas Gerais, que negou seu pedido de
inscrição no concurso destinado ao seu Curso de
Formação de Oficiais, ao fundamento de o impe-
trante não preencher a exigência referente ao
estado civil de solteiro, constante no edital. Assim,
invocando os preceitos constitucionais da isono-
mia e do direito de acesso aos cargos públicos,
impetrou o mandamus.

A liminar foi deferida (fls. 20/22).

Há informações prestadas pela autori-
dade coatora (fls. 26/30).

Em análise final da controvérsia, o efi-
ciente Magistrado, Dr. Antônio Sérvulo dos
Santos, julgou procedente o pedido, para con-
ceder a segurança (fls. 39/44), ao fundamento
de que “... o simples estado civil, qual seja, o
casamento, não pode excluí-lo do direito de par-
ticipar do Concurso e de freqüentar o Curso de
Formação, caso aprovado” (fl. 42).



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 63-310, out./dez. 2004108

Inconformado com a r. sentença concessiva
da segurança, o Estado de Minas Gerais interpôs
apelação, às seguintes alegações:

a) em preliminar, que seja extinto o processo
sem julgamento do mérito, já que “... o impe-
trante não comprovou, de modo claro e indu-
vidoso, com a inicial do writ, que o ato foi
praticado contra legem e com abuso de poder
(fl. 53);
b) no mérito, “... que o edital ao fazer a
exigência hostilizada pelo apelado apenas
reproduz dispositivo de lei, impondo o estado
civil de solteiro para o ingresso no quadro de
praça”(fl. 55);
c) que “... os critérios para inscrição no concurso
a que se sujeitou o apelado observou condições
absolutamente idênticas para todos os concor-
rentes, em atendimento aos preceitos constitu-
cionais em vigor” (fl. 56);
d) “... que ressente-se o ora apelado de direito
líquido e certo a ser protegido em sede de man-
damus, ausente prova de qualquer ilegalidade”
(fl. 56).

Almeja o provimento do apelo, para ser
reformado o r. decisório verberado.

Não há contra-razões (fl. 59).

O Ministério Público de 2º grau, em r.
parecer da lavra do experiente Procurador de
Justiça, Dr. Olintho Salgado de Paiva, reco-
menda o prevalecimento da r. decisão conces-
siva da segurança, prejudicado o recurso volun-
tário (fls. 68/71).

É, em síntese, o relatório. Passa-se à
decisão.

Note-se que a r. sentença concedeu a segu-
rança, o que, por si só, impõe sua reapreciação
compulsória, a teor do art. 12 da Lei 1.533/1951. A
remessa obrigatória, tratando-se de mandado de
segurança e concessiva a sentença respectiva,
rege-se pelo referido dispositivo legal. Constitui
regra especial e que deve prevalecer sobre a do
Estatuto Processual Civil (art. 475, inciso I), que
tem natureza genérica, cunho geral. Proceda-se,
pois, à correção, na autuação deste feito, para que
passe a constar o recurso de ofício (remessa ofi-
cial), que se considera interposto ex lege.

Conhece-se da remessa oficial, por estarem
presentes os pressupostos de admissibilidade.

Da preliminar.

Note-se que a preliminar se confunde
com o próprio mérito e, em conseqüência, pro-
ceder-se-á à sua apreciação conjunta.

Do mérito.

A existência ou não de direito líquido e
certo é questão de mérito.

Compulsados os documentos dos autos,
verifica-se que uma das condições do item “2” do
edital do concurso público para matrícula no curso
de formação de oficiais da Polícia Militar para o ano
de 2003 (fl. 14) indica, entre as condições para a
inscrição, verbis:

“2.1.2 - ser solteiro(a)” .

Traz-se à lembrança que a anterior Cons-
tituição da República (a de 1967), com suas pos-
teriores alterações, estabeleceu como direito e
garantia individual a igualdade de todos perante a
lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo
religioso e convicções políticas (artigo 153, § 1º).
Definiu-se, pois, a igualdade entre os cidadãos
como um princípio constitucional fundamental,
norteador do ordenamento jurídico nacional.
Assinale-se que o texto constitucional foi tão claro
como luz meridiana, ao assegurar, em prol do
cidadão, a proibição de diferença de critérios de
admissão por motivo de sexo, cor e estado civil
(artigo 165, inciso III).

A vigente Lex Major, já em seu limiar, esta-
belece, como um dos objetivos do Estado, pro-
mover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação (artigo 3º, inciso IV).
Repete a garantia da igualdade de todos perante a
lei, sem distinção de qualquer natureza (artigo 5º,
caput). Percebe-se que, em substância, o novo
texto constitucional não difere do anterior a não ser
pelo fato de explicitar aquilo que, no texto anterior,
decorria dos seus princípios gerais.
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A lei pode estabelecer requisitos para o
preenchimento dos cargos, funções e empre-
gos públicos, desde que se refiram eles a li-
mites etários, completa aptidão física e outros,
e, principalmente, que os mesmos guardem
uma correlação de utilidade e funcionalidade
com as exigências básicas das atribuições
desses cargos, funções ou empregos.

É vedada, pois, a discriminação constante
do edital do concurso, pois frustra direitos e põe à
mostra eiva preconceituosa e atentatória à digni-
dade humana.

Sabe-se que o edital é a “lei do concurso” e
a ele se submetem todos os candidatos. O edital a
todos vincula, inclusive, a própria Administração.
Todavia, o edital não pode conflitar com o disposto
na Lei Fundamental da República, sob pena de
tornar-se ineficaz o seu dispositivo com ela confli-
tante, como ocorreu in hac specie.

Constata-se, às claras, no edital em tela, a
discriminação aos “não solteiros”. Pondere-se que
o estado civil não tem o condão de obstaculizar o
concurso ou o exercício do cargo dele objeto. Adis-
criminação havida contra o apelado é, a um só
tempo, malsinada e reconhecidamente ilegal. Para
impedi-la, legem habemus.

À luz do exposto, em reexame necessário,
confirma-se a r. sentença, prejudicado o recurso
voluntário.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Audebert Delage - De acordo.

O Sr. Des. Moreira Diniz - De acordo.

Súmula - CONFIRMARAM A SENTENÇA
NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO
O RECURSO VOLUNTÁRIO.

-:::-

MENOR - ESTABELECIMENTO QUE EXPLORA JOGOS ELETRÔNICOS - ENTRADA E
PERMANÊNCIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - AUSÊNCIA DE AVISO PROIBITIVO -

AUTUAÇÃO - PENALIDADE - ART. 258 DO ECA

- O proprietário de estabelecimento que explora jogos de bilhar, sinuca ou congêneres deve adotar as
cautelas legais e necessárias para que não seja permitida a entrada e a permanência de crianças e
adolescentes no local, bem como afixar aviso para orientação ao púbico a respeito daquela obrigação
legal de não fazer, sob pena de incorrer nas penalidades do art. 258 do ECA.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.03.059388-6/001 - Comarca de Juiz de Fora - Relator: Des.
BELIZÁRIO DE LACERDA

Ementa oficial: Menor - Jogos eletrônicos em
estabelecimento comercial - Autuação - Fixação da
pena - Art. 258 do ECA. - O proprietário de estabe-
lecimento que explora jogos de bilhar, sinuca ou
congêneres deve adotar as cautelas legais e
necessárias para que não seja permitida a entrada
e a permanência de crianças e adolescentes no
local, bem como fixar aviso para orientação ao
público tocante àquela obrigação legal de não fazer.

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, 26 de outubro de 2004. -
Belizário de Lacerda - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Belizário de Lacerda - Cuida-
se de apelação à r.sentença de fls. 33/39, que
aplicou à Lan For Fun Diversões Eletrônicas e
Informática Ltda. a pena de multa de 03 (três)
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salários mínimos, nos moldes do art. 258 do
Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo
fato de possuir jogo eletrônico counter strike
no estabelecimento, sem possuir aviso proibi-
tivo ao ingresso e permanência de crianças e
adolescentes.

A recorrente em suas razões de fls. 41/52
sustenta a anulação da r. decisão, em síntese,
ausência de justa causa para autuação por ser
absolutamente atípica, uma vez que os menores
se encontravam em seu estabelecimento no
horário permitido pelo alvará que lhe foi deferido
por este Juízo e praticavam o jogo denominado
counter strike, que não é ilegal, alegando também
que foram cerceadas as garantias do contraditório
e da ampla defesa e que não há qualquer lei que
se refira a diversões eletrônicas em sentido
proibitivo.

Concitada a opinar no feito, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça emite judicioso
parecer de fl. e fl.

Conheço do recurso, desde que atendidos
os pressupostos que regem a sua admissibilidade.

Não assiste razão ao recorrente em argüir a
inobservância do princípio constitucional da ampla
defesa, ora, a situação flagrada por comissário de
menor e materializada em auto de infração goza
de presunção de veracidade.

Contudo, vê-se que está configurado nos
autos que o apelante não observou as normas
contidas no ECA, o qual determina que, pos-
suindo o estabelecimento comercial jogos
eletrônicos sem fixar aviso de orientação ao
público, em local visível, advertindo sobre a
proibição de ingresso de crianças e adoles-
centes no local, viola as normas contidas no art.
80 do Estatuto da Criança e Adolescente.
Diante disso, correto está o auto que consignou
a infração.

Para maior elucidação da questão, faço
constar entendimento deste Sodalício:

Ementa: Menor - Jogos eletrônicos - Vedação
legal - Penalidade aplicada. - APortaria nº 889 do
Ministério da Justiça, que estipula a utilização de
jogos eletrônicos por faixa etária, dada a reserva
legal prevista no art. 74 da Lei nº 8.069/90, tem
natureza cogente, cujas disposições devem ser
observadas pela parte, sob pena de incidir na
hipótese do art. 258 da referida lei, sujeitando-se
às penalidades ali cominadas. A concessão de
alvará para menores adentrarem e perma-
necerem no estabelecimento da parte não lhes
permite a utilização dos jogos eletrônicos, em
face da existência de expressa vedação legal a
tanto. Apelação desprovida (Des. Lucas Sávio de
Vasconcellos Gomes, acórdão de 18.03.2004,
AP 028434-8).

Menor - Jogos eletrônicos - Autuação -
Infração administrativa - Art. 258 do ECA. -
Verificada a prática de jogos eletrônicos por
menores de faixa etária inferior à permitida,
impõe-se a penalidade administrativa (Des.
Manoel Saramago, acórdão de 16.3.2004, AP
058.231-9).

Ato infracional. Juizado da Infância e da Juven-
tude. Entrada e permanência de menor em esta-
belecimento de diversões eletrônicas. Autuação
por agente da autoridade judiciária. Alegações
que não desqualificam o auto de infração. Recal-
citrância do estabelecimento autuado. Penali-
dade subsistente. Apelação improvida (Des.
José Francisco Bueno, acórdão de 18.12.2003,
AP 618490-3).

Assim, razão inexiste para discordar da sen-
tença hostilizada, visto ter a mesma sido proferida
dentro de tudo aquilo que rege as normas legais
estatuídas no ECA.

Com tais considerações, nego provimento
ao recurso.

O Sr. Des. Pinheiro Lago - De acordo.

O Sr. Des. Alvim Soares - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-
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Ementa oficial: Servidor público - Professor
- Acumulaçao de cargo - Possibilidade. - A acumu-
lação de cargo de professor com o de auxiliar téc-
nico-administrativo não fere nenhum preceito legal,
mormente por ter sua previsão no art. 37, XVI, b,
da Constituição da República.

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
CONFIRMAR A SENTENÇA NO REEXAME
NECESSÁRIO.

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2004. -
Belizário de Lacerda - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Belizário de Lacerda - Trata-se
de reexame necessário à r. sentença de fls.
79/82, a qual concedeu a segurança impetrada
por Cynthia Carla Pereira de Castro contra ato
do Secretário Municipal de Coord. Adm. Rec.
Hum. de Belo Horizonte e outro, ao fundamento
de que é perfeitamente possível a cumulação
do cargo de professora com o cargo técnico,
dada a natureza técnica do segundo e a per-
missão constitucional de cumulação de ambos
os cargos, nos termos do art. 37, XVI, letra b, da
Constituição Federal.

Concitada a opinar no feito, a douta Procu-
radoria-Geral de Justiça emite judicioso parecer
de fl. e fl.

Conheço da remessa oficial.

A impetrante foi aprovada em concurso
público para o cargo de professora municipal e,
ao apossar-se do cargo, recebeu parecer da
corregedoria municipal dizendo que sua posse
estava condicionada à exoneração do cargo de
auxiliar da educação que exerce na Secretaria
de Educação do Estado de Minas Gerais.

Ao ser surpreendida com tal parecer, que
considerou ilícita a sua cumulação de cargos, mo-
tivo que ensejou a propositura deste mandamus,
não obstante entende que como servidora pode
ocupar tal cargo, já que não apresenta nenhuma
incompatibilidade de horário, nem se caracteriza
cumulação indevida de cargos.

Os elementos trazidos aos autos são
suficientemente seguros para se averiguar que
realmente houve violação de direito líquido e
certo da impetrante, que pode exercer a função
para a qual foi contratada, nos precisos termos
do art. 37, XVI, b, da Constituição da República.

Para maior elucidação, faço constar o
seguinte entendimento:

Servidora pública - Acumulação de cargos de
professor com outro de auxiliar técnico-adminis-
trativo - Hipótese contemplada na regra excep-
tiva do art. 37, XVI, letra b, da CF e art. 285, II, da
Carta Mineira - Cargo considerado como técnico
- Pedido de aposentadoria proporcional no
magistério com aplicação do abono previsto no
art. 285, II, da CE - Implemento do tempo de
serviço anterior à EC 20/98 - Sentença reforma-
da parcialmente em reexame, prejudicados os
recursos (Des. José Francisco Bueno, acórdão
de 1º.04.2004, Ap. nº 336661-4).

Destarte, razão inexiste para discordar da
sentença hostilizada, visto ter a mesma examinado
de maneira correta a matéria.

SERVIDOR PÚBLICO - ACUMULAÇÃO DE CARGO - PROFESSOR E AUXILIAR TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO - POSSIBILIDADE

- A acumulação de cargo de professor com o de auxiliar técnico-administrativo não fere ne-
nhum preceito legal, mormente por ter sua previsão no art. 37, XVI, b, da CF.

REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.03.970455-6/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator:
Des. BELIZÁRIO DE LACERDA
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Com tais considerações, confirmo a r.
sentença em reexame necessário.

O Sr. Des. Pinheiro Lago - De acordo.

O Sr. Des. Alvim Soares - De acordo.

Súmula - CONFIRMARAM A SENTENÇA
NO REEXAME NECESSÁRIO.

-:::-

INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - AÇÃO PENAL - ABSOLVIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA -
ATO DE SOBERANIA - ERRO JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADO - RESPONSABILIDADE CIVIL

DO ESTADO - INEXISTÊNCIA

- A absolvição da parte na ação penal, por falta de provas, sem que haja abuso ou desvio de
conduta dos agentes do Poder Público capaz de configurar o erro judiciário, conforme as
hipóteses existentes em nosso ordenamento jurídico, não gera direito ao jurisdicionado de ser
indenizado, por se tratar a administração da justiça de ato de soberania do Estado.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.02.789942-6/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
LUCAS SÁVIO DE VASCONCELLOS GOMES

Ementa: Indenização - Dano moral - Ação
penal - Absolvição - Erro judiciário não caracte-
rizado - Ato de soberania - Responsabilidade civil
do Estado inexistente. - A absolvição da parte na
ação penal, por falta de provas, sem que haja
abuso ou desvio de conduta dos agentes do
Poder Público capaz de configurar o erro judi-
ciário, conforme as hipóteses existentes em
nosso ordenamento jurídico, não gera direito ao
jurisdicionado de ser indenizado, por se tratar a
administração da justiça de ato de soberania do
Estado. Apelação desprovida.

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 novembro de 2004. -
Lucas Sávio de Vasconcellos Gomes - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Lucas Sávio de Vasconcellos
Gomes - Trata-se de apelação interposta por
Fernando Marques Pereira contra sentença que
julgou improcedente ação de indenização por

dano moral, aforada contra o Estado de Minas
Gerais.

As razões recursais das partes e o motivo
pelo qual se deixou de solicitar o parecer da ilus-
trada Procuradoria-Geral de Justiça foram explici-
tados, sumariamente, no relatório de fl.

Conhece-se do recurso, por subsumir-se
aos pressupostos de sua admissibilidade.

O apelante assevera que o princípio da soli-
dariedade adotado pelo Estado Democrático de
Direito impõe ao Poder Público a responsabilidade
por todos os danos oriundos, direta ou indireta-
mente, do mau funcionamento dos seus serviços,
inclusive, a atividade judiciária. Assim, entende que
o apelado deverá ser responsabilizado pelos
graves danos morais causados pela injusta ação
penal, da qual foi absolvido, por falta de provas da
prática do suposto delito, bem como resultantes do
período em que foi encarcerado e sofreu maus-
tratos dos outros presos, conforme provado no
feito. Afirma, mais, que, apesar de considerar-se
lícita a conduta dos agentes do apelado, esta sub-
traiu-se à finalidade social a que se destina, cau-
sando-lhe iniludível prejuízo, circunstâncias essas
que geram a obrigação do apelado de indenizá-lo.

À minha ótica, revelam-se inacolhíveis as
proposições defendidas pelo apelante, porquanto



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 63-310, out./dez. 2004 113

deveria comprovar que a atividade judiciária exer-
cida pelos agentes do apelado espelhou inequí-
voco erro judiciário que atingiu o seu direito, pois,
sem esta prova, não se pode falar em dever de
indenizar do mesmo.

Ocorre, todavia, que a prova documental
acostada às fls. 13/112 demonstra, a toda
evidência, que existiram, à época do delito, indí-
cios suficientes contra o apelante, os quais
ensejaram a sua prisão em flagrante, a instau-
ração do inquérito policial e o oferecimento da
competente denúncia. Também, ressai da aludi-
da documentação que a respectiva ação penal
tramitou sob a égide da legalidade, obedecidos,
plenamente, os princípios do contraditório e da
ampla defesa. Portanto, resulta que não se con-
figura qualquer abuso ou desvio de finalidade
das atividades administrativas e jurisdicionais
exercidas pelo apelado, fato esse, a meu aviso,
que não gera direito ao jurisdicionado de ser
indenizado a tanto.

Sobre o tema, estabeleceu-se na doutrina e
jurisprudência pátrias que os atos judiciais
refletem a soberania do Estado, por isso somente
lhe geram responsabilidade civil se houver prova
de terem ocorrido por dolo ou culpa do agente
público envolvido, conforme definido em lei, resul-
tando que a chamada responsabilidade objetiva
do Estado alcança, tão-só, os atos administrativos
em essência.

A propósito, é a lição de HELY LOPES
MEIRELLES, verbis,

Para os atos administrativos, já vimos que a
regra constitucional é a responsabilidade objetiva
da Administração. Mas, quanto aos ‘atos legisla-
tivos’ e ‘judiciais’, a Fazenda Pública só responde
mediante a comprovação de culpa manifesta na
sua expedição, de maneira ilegítima e lesiva.
Essa distinção resulta do próprio texto constitu-
cional, que só se refere aos ‘agentes administra-
tivos’ (servidores), sem aludir aos ‘agentes polí-
ticos’ (parlamentares e Magistrados), que não
são ‘servidores’ da Administração Pública, mas
sim membros de Poderes do Estado (Direito
Administrativo Brasileiro, 24ª ed., p. 591).

Nesta linha de raciocínio, resulta que a
responsabilidade de indenizar do Estado-juiz

advém, exclusivamente, da verificação das
hipóteses delineadas em nosso ordenamento
jurídico para tais situações. Como exemplos,
temos os casos definidos nos arts. 630 do Código
de Processo Penal, 133 do Código de Processo
Civil, 49 e 56 da Lei Orgânica da Magistratura
Nacional, etc.

O entendimento supra-exposto sempre
encontrou ampla ressonância no Supremo
Tribunal Federal, inclusive, em decisões
recentes, como a ora transcrita:

Ao Poder Judiciário, salvo casos expressa-
mente previstos em lei, não se aplica o princípio
da responsabilidade objetiva do Estado, uma
vez que a administração da Justiça é um dos
privilégios da soberania. Assim, a Administração
não está obrigada a reparar o dano suportado
por particular se o juiz, ao julgar erroneamente a
causa, não incorreu em dolo ou fraude, como na
hipótese de, embasado em certidão falsa nega-
tiva de ônus, fornecida por cartório, anular
aquisição de imóvel (RT, 772/152).

Nesse sentido, não se pode olvidar de
novel corrente doutrinária, lastrada nas dis-
posições do art. 37, § 6º, da Constituição da
República, que pugna pela ampliação da respon-
sabilidade do Estado pelo mau funcionamento da
máquina judiciária, como apresentado pelo
apelante na sua peça recursal. Todavia, considero
que o texto constitucional retromencionado se
refere a responsabilidade civil genérica, direciona-
da apenas aos atos administrativos em essência,
excluindo os atos judiciais, cujo tratamento é dado
pelo art. 5º, LXXV, da Carta Magna, o que con-
traria a posição sustentada pelo apelante.

Assim, vislumbro que a pretensão indeni-
zatória do apelante esbarra na própria soberania
do Judiciário na realização dos seus atos, demons-
trando que a via judicial não é a apropriada a tal
intento. Seria o mesmo que responsabilizar, judi-
cialmente, a União pelos seguidos planos
econômicos desastrosos que o Poder Executivo
impingiu à população, ou pelo fato de que o valor
do salário mínimo não atende às necessidades
vitais básicas do cidadão, consoante estipulado no
art. 7º, IV, da CR. Isto é, trata-se da própria trans-
formação e aprimoramento do Estado brasileiro,
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que é realizado pelos movimentos sociais ativos,
mas que não encontram vazão nas vias judiciais.

Outrossim, o apelante aduz ser equivo-
cada a disposição da sentença que apontou a
existência de excludentes da responsabilidade
do apelado, pois não se patentearam no caso
dos autos quaisquer das hipóteses correspon-
dentes, mas sim a deficiente e prejudicial ativi-
dade judiciária com relação a ele, a caracterizar
a responsabilidade objetiva do apelado pelos
danos dela oriundos.

Vez mais não se pode conceder razão ao
apelante, porquanto, como visto acima, a licitude
da atividade do apelado, espelhando o exercício
da soberania estatal, em conformidade com os
mandamentos constitucionais pertinentes, sem
que se configure qualquer abuso, é suma exclu-
dente da responsabilidade do apelado.

A propósito, imperioso trazer à baila a elu-
cidativa manifestação do Des. Célio César
Paduani, insigne partícipe da egrégia Sexta
Câmara Cível do TJMG, no julgamento de caso
análogo inserto na Apelação Cível nº
1.0024.02.685063-0/001, que ora se transcreve:

Ação de indenização - Danos 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 acar-
retar constrangimento, passível de indenização,
quando veementemente caracterizado o abuso
ou ilegalidade da atividade estatal, infringindo
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
encontrada, em tempo razoável, após a prática
de um crime, em situação que faça presumir
autoria ou co-autoria de delito há pouco ocor-
rido, autorizando a lavratura do respectivo auto
de prisão em flagrante. A prisão em flagrante
frustrada não conduz necessariamente à inde-
nização, eis que não teria sentido lógico o fato

de o legislador prever uma situação de fla-
grante ‘impróprio’ ou ‘presumido’, onde não se
admitisse o equívoco, afastando a ilegalidade
ou abuso do ato. O direito à honra e à dignidade
humana não pode ser considerado absoluto,
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.

A posição adotada nesta oportunidade
encontra ampla ressonância nos Tribunais
Superiores, verbatim:

Administrativo - Indenização - Prisão e processo
penal - Absolvição por inocência - Dano moral

- 1. As circunstâncias fáticas analisadas e
sopesadas nas instâncias ordinárias afastam
a hipótese de ato ilícito, pela quebra do nexo
de causalidade.

- 2. Exercício regular do poder de polícia, desen-
volvido com a prova indiciária contrária ao recor-
rente, deu ensejo ao processo criminal.

- 3. Absolvição que atesta a lisura estatal e
recompõe o equívoco, sem direito a indeniza-
ção (STJ, Segunda Turma, REsp 337.225-SP,
Rel.ª Ministra Eliana Calmon, DJU de
14.04.2003, p. 213).

Enfim, conclui-se que a solução dada pelo
Julgador primevo à controvérsia em tela se sub-
sume aos preceitos constitucionais e legais rege-
dores da matéria, bem como à sua melhor
exegese realizada por nossos tribunais, pelo que
haverá de prevalecer nesta instância revisora.

Isso posto, nego provimento ao apelo em
epígrafe.

Sem custas, por estar o apelante sob os
auspícios da assistência judiciária.

O Sr. Des. Kildare Carvalho - De acordo.

O Sr. Des. Lamberto Sant’Anna - De
acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-
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Ementa oficial: Comercial e Processual Civil
- Agravo de instrumento - Concordata preventiva -
Pedido de desistência - Pagamento das dívidas
quirografárias - Existência de débito fiscal junto ao
INSS - Fazenda Pública - Meios próprios para exi-
gir o seu crédito - Impossibilidade de impedir a
desistência do favor legal - Provimento da irresig-
nação - Inteligência do art. 174, I, do Decreto-lei
7.661/1945 e do art. 187 do CTN. - Gozando a
Fazenda Pública de um procedimento especial
para cobrança de seus créditos, regido por lei
específica, a existência de um débito fiscal não
pode impedir a desistência de concordata.

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.

Belo Horizonte, 02 de setembro de 2004.
- Dorival Guimarães Pereira - Relator.

Notas taquigráficas

Assistiu ao julgamento, pelo agravante, o
Dr. Murilo Ricardo Abras.

O Sr. Des. Dorival Guimarães Pereira -
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão de fls. 115/120-TJ, proferida, por sua vez,
em autos de concordata preventiva convolada em
falência da Drogaria Silva Ltda. em razão do inde-
ferimento do pedido de desistência do favor legal
por existir débito perante o INSS-Instituto Nacional

do Seguro Social, objetivando a agravante sua re-
forma, tudo consoante as argumentações desen-
volvidas na minuta de fls. 02/28-TJ.

Conheço do recurso, por atendidos os
pressupostos que regem sua admissibilidade.

Alega a agravante que o agravado não
pode impedir a sua desistência da concordata,
sob o argumento de existirem dívidas fiscais,
tendo em vista já ter quitado todos os débitos
junto aos credores quirografários.

A interlocutória recorrida, no entanto, inde-
feriu o pedido da irresignante, sob o entendimento
de que a lei não restringe o cumprimento das obri-
gações somente aos credores quirografários,
estendendo-se também ao Fisco, consoante se vê
do seguinte trecho, in verbis:

Bem verdade que os credores quirografários,
razão primeira da concordata, foram pagos. Mas
a lei não restringe o cumprimento das obri-
gações somente a estes. Há o Fisco. E, apesar
de sua autonomia substancial em cobrar dívi-
das, assim não é a regra do artigo 174, I, do
decreto-lei supramencionado.

O débito com o INSS é reclamado há muito
tempo, e sequer uma tentativa de composição
extrajudicial veio aos autos. Assim, o pedido de
desistência não pode ser conhecido haja vista
que há evidente descumprimento de imposição
legal junto ao INSS (ipsis litteris, fls. 117-TJ).

De fato, determina o art. 174, I, da Lei de
Falências que:

I - se o devedor não tiver exibido, até então,
prova do pagamento dos impostos relativos à

CONCORDATA PREVENTIVA - DESISTÊNCIA - CREDOR QUIROGRAFÁRIO - PAGAMENTO -
DÉBITO FISCAL EXISTENTE - HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 174, I,

DO DECRETO-LEI Nº 7.661/45 E 187 DO CTN

- Gozando a Fazenda Pública de um procedimento especial para cobrança de seus créditos, regido
por lei específica, a existência de um débito fiscal não pode impedir a desistência da concordata. A
regra do art. 174, I, do Decreto-lei 7.661/45 aplica-se somente à hipótese de deferimento daquele favor
legal.

AGRAVO Nº 1.0024.95.040340-2/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. DORIVAL
GUIMARÃES PEREIRA
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profissão, federais, estaduais e municipais, e das
contribuições devidas ao Instituto ou Caixa de
Aposentadoria e Pensões do ramo de indústria
ou comércio a que pertencer, fará os autos con-
clusos ao juiz para que este, com observância do
§ 1º do art. 162 decrete a falência.

No entanto, a jurisprudência pátria orienta-
se no sentido de que a falta de quitação fiscal não
impede a homologação da desistência do pedido
de concordata preventiva, sob o enfoque de que o
art. 174, I, da Lei de Regência, se aplica somente
para o deferimento da concordata.

Definitivamente, a falência, processo
sério de implicações gravíssimas tanto para o
comerciante quanto para a comunidade que se
serve de seu produto, deve ser decretada com
absoluta segurança pelo julgador, sob pena de
incorrer em desengano.

In casu, não há dúvidas de que os cre-
dores quirografários foram todos satisfeitos,
restando apenas uma vultosa dívida junto ao
INSS, débito este que pode ser cobrado fora do
processo de concordata, nos termos do contido
no art. 187 do CTN, que assim dispõe:

Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário
não é sujeita a concurso de credores ou habi-
litação em falência, concordata, inventário ou
arrolamento.

Sendo assim, a Fazenda Pública goza de
um procedimento especial para cobrança de
seus créditos, regido por lei específica, que não
pode impedir a desistência de concordata.

Deve-se levar em consideração o princí-
pio da preservação da empresa e a continuação
do exercício da sua atividade, tendo em vista
que ela demonstrou a capacidade de solver o
seu passivo, em nome do interesse social.

A propósito, este eg. Tribunal de Justiça
possui precedentes sobre o assunto, como se
constata dos arestos adiante colacionados, inclu-
sive desta colenda Câmara:

Concordata preventiva - Pedido de desistência -
Homologação - Ausência de motivadores. - O

instituto da concordata preventiva, por se tratar
de um favor legal deferido ao bom comerciante,
tem por fundamento o princípio da preservação
da empresa, cuja expressão mais saliente é a
continuação do exercício da atividade negocial.
Logo, não há interesse social na proliferação de
concordatárias quando demonstrada, no trâmite
processual, a capacidade de a requerente vir a
solver o seu passivo. A Fazenda Pública goza de
um procedimento especial para cobrança de
seus créditos, regido por lei específica, que
jamais poderá obstaculizar a desistência de con-
cordata. Apelo não provido (6ª CC, Apelação
Cível nº 311.853-6, Rel. Des. Célio César
Paduani, j. em 19.05.2003, DJ de 29.08.2003).

Concordata. Desistência. Quitações fiscais.
Desnecessidade (5ª CC, Apelação Cível nº
259.131-1, Rel. Des. José Francisco Bueno, j.
em 20.06.2002, DJ de 06.08.2002).

Agravo de instrumento - Concordata preven-
tiva - Certidões negativas de débitos fiscais -
Artigo 174, I, da Lei de Falências. - Mesmo na
hipótese de a agravante não ter apresentado
no prazo as certidões negativas fiscais, a con-
cordatária pagou todos os credores
quirografários, demonstrando a viabilidade de
continuar seus negócios, não sendo razoável
declarar a falência da empresa (1ª CC, Ape-
lação Cível nº 1.0435.03.900008-6/001, Rel.
Des. Eduardo Andrade, j. em 25.05.2004, DJ
de 04.06.2004).

Da mesma forma já determinou o Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento
do Agravo de Instrumento nº 331.254.4/2, da rela-
toria do eminente Des. Marcondes Machado, reali-
zado em 25.05.2004, cujo acórdão resultou na
lavratura da seguinte ementa:

Concordata preventiva - Desistência. - Satisfeitos
os credores quirografários, desnecessária é a
exigência de apresentação pela concordatária
de certidão negativa dos débitos fiscais para a
homologação da desistência do favor legal.
Agravo de instrumento provido.

Pelo exposto, dou provimento ao agravo de
instrumento interposto para, em conseqüência,
reformar a decisão vergastada, que declarou
aberta a falência da agravante, deferindo-lhe o
pedido de desistência da concordata, na forma
acima descrita.
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Custas recursais, ex lege.

A Sr.ª Des.ª Maria Elza - De acordo.

O Sr. Des. Nepomuceno Silva - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

-:::-

EXECUÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO AJUIZADA CONTRA O MUNICÍPIO - PEQUENO VALOR -
PRECATÓRIO - DESNECESSIDADE - PETIÇÃO INICIAL - CITAÇÃO - PAGAMENTO - PENHORA -

BENS - NOMEAÇÃO - ARTIGO 730 DO CPC - INCOMPATIBILIDADE INEXISTENTE

- O fato de o exeqüente não ter mencionado, em sua exordial, o artigo 730 do Código de
Processo Civil não enseja a extinção da execução por incompatibilidade com o procedimento
nele previsto.

- O débito do município em valor inferior a 30 (trinta) salários mínimos, nos termos do art. 87,
II, do ADCT, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 37/2002, e da Resolução 415/2003
deste Tribunal, não se submete ao precatório, inexistindo óbice para o requerimento, na inicial,
da citação do réu para satisfação do débito ou nomeação de bens à penhora.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0342.03.034530-6/001 - Comarca de Ituiutaba - Relator: Des. KILDARE
CARVALHO

Ementa oficial: Embargos do devedor -
Execução de sentença - Incompatibilidade com o
artigo 730 do CPC - Ausência - Pequeno valor -
Desnecessidade de precatório - Prosseguimento
do feito - Sentença cassada. - O fato de o exe-
qüente não ter mencionado, em sua exordial, o
artigo 730 do Código de Processo Civil não ense-
ja a extinção da execução por incompatibilidade
com o procedimento nele previsto. - Em se consi-
derando que a quantia cobrada não se submete
ao precatório, inexiste óbice para o requerimento,
na inicial, de citação da Fazenda Municipal para
pagamento do débito ou de penhora de numerário
para garantia da execução. - 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, 03 de fevereiro de 2005.
- Kildare Carvalho - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Kildare Carvalho - Trata-se de
recurso de apelação interposto contra a r. decisão
que julgou procedentes os embargos do devedor
manejados pelo Município de Guarinhatã à exe-
cução ajuizada por Eurípedes Caetano da Silva.

Sustenta o apelante que o MM. Juiz singu-
lar interpretou de forma equivocada a execução
por ele proposta, que possui fulcro em sentença
líquida e certa.

Conheço do recurso de apelação, pre-
sentes os pressupostos para sua admissão.

Revelam as peças acostadas aos autos
que Eurípedes Caetano da Silva promove a exe-
cução da sentença, que julgou procedente o pe-
dido de indenização por ele requerido, em face do
Município de Guarinhatã, condenado ao paga-
mento da importância de R$ 4.112,60, corrigidos
a partir da citação, bem como das custas proces-
suais e honorários advocatícios correspondentes
a 20% do valor da condenação.

O Município apresentou embargos à exe-
cução, alegando que a verba indenizatória, em
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questão, não possui caráter alimentar e que os
bens públicos são impenhoráveis.

O MM. Juiz singular acolheu os embargos
do devedor e determinou a extinção e arquiva-
mento da execução, por entender que o seu pedi-
do é incompatível com o previsto no artigo 730 do
CPC.

Com efeito, é a redação do mencionado
dispositivo:

Art. 730. Na execução por quantia certa contra a
Fazenda Pública, citar-se-á a devedora para
opor embargos em 10 (dez) dias; se esta não os
opuser, no prazo legal, observar-se-ão as
seguintes regras:

I - o juiz requisitará o pagamento por inter-
médio do presidente do tribunal competente;

II - far-se-á o pagamento na ordem de apresen-
tação do precatório e à conta do respectivo
crédito.

Ao que se vê da exordial de fls. 57/58-TJ, o
exeqüente requereu a citação do Município “via de
mandado, na pessoa do Sr. Prefeito Municipal,
para vir pagar, no prazo legal, o principal e
acessórios, ou promover embargos se entender
de direito, sob pena de revelia e confissão, para, a
final, ser penhorados bens ou numerários para
garantia da execução”.

Ora, o fato de o exeqüente não ter citado
em sua exordial o artigo 730 do Código de
Processo Civil ou até mesmo ter requerido o
pagamento do débito e a penhora de bens não
enseja a extinção do feito por incompatibilidade
com o artigo acima descrito.

Prova disso é a decisão de fls. 60-TJ,
determinando a citação do Município na forma
do artigo 730 do CPC, o que foi cumprido nos
termos do mandado de fls. 61-TJ.

Portanto, a r. sentença não pode subsistir.

Ademais, é imperioso ressaltar que o valor
pretendido pelo apelante (R$ 6.491,17) é inferior a
30 salários mínimos e, nos termos do disposto no

art. 87, II, do ADCT, acrescentado pela Emenda
Constitucional 37/2002, e da Resolução 415/2003
deste Tribunal, que regulamentaram o § 3º do ar-
tigo 100 da Constituição Federal, não se submete
ao precatório para o seu recebimento.

A propósito, é entendimento deste Tribunal:

Ementa: Execução de sentença - Ausência de
expedição de precatórios - Possibilidade -
Pequenos valores - Inteligência do art. 17, § 1º,
da Lei nº 10.259/01 - Emenda Constitucional nº
37/02 - Resolução nº 415/2003 do TJMG - Apelo
desprovido. - Tratando-se do pagamento de
obrigações de pequeno valor, a exigência da
expedição de precatório se torna dispensável. -
Tem-se como pequeno valor quantia igual ou
inferior a 30 (trinta) salários mínimos, até que se
dê publicação de lei local que estabeleça valor
diverso, sendo devedora a Fazenda Pública
municipal. Apelação desprovida (Apelação Cível
nº 1.0417.03.900014-2/001 - Relator: Exmo. Sr.
Des. Eduardo, j. em 23.03.2004).

Ementa - Débito da Fazenda Pública Federal,
Estadual e Municipal de pequeno valor -
Pagamento imediato, independente de expe-
dição de precatório. - Na forma do § 3º do art.
100 da CF, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 30, de 13.9.2000, a expedição
de precatórios não se aplica aos pagamentos de
obrigações definidas em lei como de pequeno
valor que a Fazenda Federal, Estadual ou
Municipal deva fazer em virtude de sentença
judicial transitada em julgado. Na forma do art.
87 do ADCT da CF/88, acrescentado pela
Emenda Constitucional nº 37, de 12.6.2002,
considera-se de pequeno valor o igual ou inferior
a 40 (quarenta) salários mínimos perante a
Fazenda dos Estados, e de 30 (trinta) salários
mínimos perante a Fazenda dos Municípios
(TJMG. 1ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento
nº 1.0000.00.319687-0/000. Rel. Orlando Car-
valho. Data do acórdão: 29.04.2003. Data da
publicação: 03.05.2003).

Assim e em se considerando que a quan-
tia cobrada não se submete ao precatório, ine-
xiste óbice para o requerimento, na inicial, de
citação da Fazenda Municipal para pagamento
do débito ou de penhora de numerário para
garantia da execução.
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Pelo exposto, dou provimento ao apelo
para cassar a r. sentença e determinar o
prosseguimento do feito.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Lamberto Sant’Anna - De acordo.

O Sr. Des. Maciel Pereira - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

CONCURSO PÚBLICO - TÍTULOS - EDITAL - CANDIDATO - QUALIFICAÇÃO SUPERIOR - PONTOS
CORRESPONDENTES AO CURSO DE NÍVEL MÉDIO - CONTAGEM - POSSIBILIDADE

- A contagem e a pontuação dos títulos apresentados devem ser feitas de acordo com as
especificações do edital, que é a “lei do concurso”. Possuindo o candidato formação superior
e sendo exigência do cargo a comprovação da formação de nível médio, evidente seu direito à
pontuação dos títulos previstos para a habilitação daquele cargo.

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.02.877613-6/001 - Comarca de Belo
Horizonte - Relator: Des. SCHALCHER VENTURA

-:::-

Ementa oficial: Concurso público - Valo-
ração dos títulos - Previsão do edital - Qualificação
do candidato em curso de nível superior -
Contagem dos pontos correspondentes ao curso
de nível médio - Possibilidade. - Sendo o edital a
“lei do concurso”, a contagem e a pontuação dos
títulos apresentados pelo candidato devem ser
feitas de acordo com as especificações do edital.
Possuindo o candidato formação superior e sendo
exigência do cargo a comprovação da formação
de nível médio, é evidente seu direito em obter a
pontuação dos títulos prevista para a habilitação
do cargo de nível médio.

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 CONFIRMAR A SENTENÇA, NO REEXAME
NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO
VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 16 de dezembro de
2004. - Schalcher Ventura - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Schalcher Ventura - Trata-se de
reexame necessário e apelação interposta pelo

Estado de Minas Gerais contra r. decisão do MM.
Juiz de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública
Estadual de Belo Horizonte, que julgou parcial-
mente procedente o pedido formulado por Zilda
de Lourdes Fonseca Aquino e Eliane Júnia de
Oliveira Aquino, na ação ordinária na qual bus-
cavam a recontagem dos títulos apresentados e
a conseqüente reclassificação no certame públi-
co para provimento de cargos da Secretaria
Estadual de Educação, aos quais concorreram,
respectivamente, aos cargos de professor nível 3
e nível 5 e técnica da educação, auxiliar de secre-
taria II e analista de educação.

O douto Magistrado houve por bem julgar
parcialmente procedente o pedido para determinar
a contagem do total de 12 (doze) pontos em favor
da primeira autora e de 6 (seis) pontos para a
segunda autora, bem como a alteração na classifi-
cação geral dos aprovados, e condenou o réu ao
pagamento de honorários advocatícios arbitrados
em R$2.000,00 (dois mil reais), submetendo a
decisão ao reexame necessário.

Inconformado, apela o ente estatal, bus-
cando a reforma da decisão no que pertine à pon-
tuação da autora Eliane Júnia de Oliveira Aquino,
asseverando que referida autora não faz jus aos
pontos que lhe foram atribuídos no decisum, mor-
mente no que se refere àqueles oriundos do título
de bacharel em ciências contábeis, com carga
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horária muito superior àquela exigida no edital (fls.
103/106).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina
pela desnecessidade de intervir no feito.

Conheço da remessa oficial e do recurso
voluntário, porque presentes os pressupostos de
admissibilidade.

Como cediço, o concurso público é regu-
lado pelo respectivo edital, no qual deverão
constar todas as questões necessárias para a
realização do concurso, dentre as quais a quali-
ficação exigida dos candidatos, bem como a
forma de avaliação e contagem dos pontos para
classificação final, sendo comum e muito apro-
priado o conhecido jargão segundo o qual “o
edital é a lei do concurso”.

No caso em apreço, o Edital 01/2001 regu-
lamenta “o concurso público de provas e títulos
para provimento de cargos na área de educação
de que trata o Decreto 41.534, de 07 de fevereiro
de 2001”, no qual se encontra prevista a etapa
classificatória de comprovação de títulos, con-
forme especificação do anexo V (fls. 14/17).

A autora Zilda de Lourdes Fonseca Aquino
concorreu ao cargo de professora de Língua
Portuguesa nível P3 e P5, para o qual são especi-
ficados os títulos relacionados à fl. 20.

O douto Sentenciante, confrontando a pro-
va dos autos com as especificações do edital, fls.
23/44, concluiu que a autora faz jus ao total de 12
pontos, dos quais 10 pontos relativos ao efetivo
exercício como professora de Português junto à
rede estadual de ensino, devidamente compro-
vados pelos documentos de fls. 26/38, e dois
pontos relativos ao curso de especialização em
Língua Portuguesa superior a 360 h/a, devida-
mente comprovado pelo doc. de fl. 40, decisão
esta imune de reparos, já que traduz perfeita ade-
quação da documentação apresentada ao esta-
belecido no edital.

Ademais, a falta de pedido de reforma da
decisão, neste particular, pelo Estado-apelante,
infirma o acerto da decisão.

No que se refere à apelada Eliane Júnia
Oliveira Aquino, pelo que se extrai dos autos,
concorreu aos cargos de assistente técnico
educacional, técnico em assuntos educacionais
e auxiliar de secretaria II (fls. 46/48), para os
quais o edital prevê as especificações dos títu-
los a que se referem os docs. de fls. 49/52.

Para ela, o douto Sentenciante atribuiu o
total de 06 pontos, dos quais 02 pontos relativos a
curso de atualização na área de informática, com
carga horária superior a 40 h/a (fl. 57), desconsi-
derando os cursos desta área com carga horária
inferior a 40 h/a, exatamente conforme determina o
edital. Foi-lhe também atribuída pontuação refe-
rente ao curso de atualização com carga horária
superior a 180 h/a, cujo edital estipula 4 pontos.

Ressaltou o Magistrado que “deve ser pon-
tuado o título de Bacharel em Ciências Contá-
beis”, porquanto, segundo o jargão “quem pode o
mais, pode o menos”, esse curso de nível superior
demonstra a qualificação profissional da autora
em relação ao exigido para esses cargos de nível
médio.

De fato, se para o cargo exige o edital a
comprovação de qualificação profissional inferior
à apresentada pela apelada, evidentemente que
devem ser computados os pontos respectivos.

Engana-se o apelante quando afirma ser
impossível computarem-se os pontos para a candi-
data porque “o curso de contabilidade freqüentado
pela apelada apresenta uma carga muito superior
ao limite imposto, qual seja, 180 h/a”.

É que, se o cargo exige a comprovação de
habilitação de nível médio, não é razoável que o
candidato que apresente comprovação de qualifi-
cação superior àquela não possa ter computados
os pontos correspondentes. Até porque no doc.
de fl. 49 foi definido o critério de pontuação para
os cursos com duração de no mínimo 120 h/a, e,
como o próprio recorrente reconhece, a duração
do curso superior possui carga horária bem supe-
rior à exigida.

Por tais fundamentos, no reexame
necessário, mantenho a decisão recorrida pelos
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próprios fundamentos, prejudicado o recurso
voluntário.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Lucas Sávio de Vasconcellos
Gomes - De acordo.

O Sr. Des. Kildare Carvalho - De acordo.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO,

CONFIRMARAM A SENTENÇA, PREJUDICADO

O RECURSO VOLUNTÁRIO.

-:::-

REGISTRO CIVIL - RETIFICAÇÃO - NOME - DISCORDÂNCIA COM DOCUMENTOS CIVIS -
MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE - PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE E DA ESPECIALIDADE -

OBSERVÂNCIA

- Os arts. 56 e 57 da Lei de Registros Públicos dispõem sobre a possibilidade de alteração de nome,
desde que não haja prejuízo dos apelidos de família e seja obedecida a necessária formalidade. Os
possíveis problemas acarretados em razão da existência de discordância entre documentos civis e
o nome da interessada, à inexistência de averbação da escritura de adoção no registro civil,
contudo, não autorizam a retificação como pleiteada, em respeito aos princípios da continuidade e
da especialidade.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.03.146650-1/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
MACIEL PEREIRA

Ementa oficial: Retificação de registro civil -
Nome - Patronímico dos pais adotivos - Motivação
insuficiente - Prova - Inexistência - Obediência aos
princípios da continuidade e especialidade - Pedido
improcedente - Recurso desprovido. - Os artigos 56
e 57 da Lei de Registros Públicos dispõem sobre a
possibilidade de alteração de nome desde que não
haja prejuízo dos apelidos de família e que seja
obedecida a necessária formalidade.

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, 07 de outubro de 2004. -
Maciel Pereira - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Maciel Pereira - Conheço do pre-
sente recurso por estarem presentes os seus pres-
supostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação interposta por
Silvana Alice de Moura contra a sentença pro-
ferida nos autos da ação de retificação de regis-
tro civil, em que o ilustre Magistrado julgou
improcedente o pedido inicialmente formulado,
suspendendo a exigência das custas nos termos
do art. 12 da Lei 1.060/50.

Em suas razões recursais, alega a apelante
que, em decorrência do comportamento formal-
mente incorreto e mal orientado por parte do
Tabelião de Notas que lavrara sua escritura de
adoção, sofre hoje grande dificuldade no que se
refere a seu nome pelas irregularidades e falta de
correspondência entre o registro civil e a realidade
de sua identidade civil e social.

Aduz que, quando de seu nascimento,
recebeu o nome de Silvana Alice Moura e que,
um mês após, foi lavrada uma escritura pública
de adoção devendo passar a se chamar Silvana
Alice Carvalho Cobério, nome com o qual se
inscreveu no cadastro de pessoas físicas, tirou
seu título de eleitor e sua carteira de trabalho,
cadastrou-se junto ao INAMPS, escolarizou-se
e, por fim, registrou seus filhos e netos.
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Entretanto, não conseguiu tirar sua
carteira de identidade, em razão de, no registro
civil, seu nome continuar sendo Silvana Alice de
Moura. Diz que a escritura de adoção não pode
ser averbada no Registro Civil porque nela foi
inserido erradamente o nome de sua mãe ado-
tiva, Prosperina Dalva Carvalho Cobério, quan-
do deveria constar, Prosperina Delva Barsotti,
conforme se vê da certidão de casamento, que,
mesmo com o desquite, não alterou o nome.

Invoca os princípios da inexistência de
prejuízo a terceiro e da segurança pública e o
princípio da preservação da identidade como
fato que se sobrepõe ao da imutabilidade, para
requerer a reforma da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina às
fls. 78/82 pelo desprovimento do recurso.

Cediço que a inalterabilidade do nome
não é mais regra absoluta.

Entretanto, o princípio da inalterabilidade
possui natureza de ordem pública, que reco-
menda cautela, a fim de não se romper com
outro princípio fundamental no campo dos re-
gistros públicos, qual seja, o da continuidade.

Os artigos 56 e 57 da Lei de Registros
Públicos dispõem sobre a possibilidade de
alteração de nome, desde que não haja prejuí-
zo dos apelidos de família e seja obedecida a
necessária formalidade.

Já o artigo 1.627 da Lei 10.406/2002 con-
fere ao adotado o sobrenome do adotante,
podendo determinar a modificação de seu
prenome, se menor, a pedido do adotante ou
adotado.

No caso, verifica-se que a escritura de ado-
ção, lançada em notas desde de 1963, até então
não foi averbada no serviço de registro civil onde
foi assentado o nascimento da adotada. Essa
providência é obrigatória e tem caráter constitutivo,
dando-se apenas a partir dela a admissão da
adoção para todos os efeitos legais, inclusive para
alterar o nome civil da adotada.

Não há nos autos qualquer prova de que
Prosperina Dalva Carvalho Cobério e Prosperina
Delva Barsotti sejam a mesma pessoa.

Também não foram juntadas pela
apelante certidões negativas ou atestados de
antecedentes de cartórios e órgãos públicos
que demonstrem inexistir restrições de ordem
civil ou penal ao seu nome, de forma que
pudesse sustentar a inexistência de prejuízo a
terceiro.

Desse modo, juridicamente o nome da
adotada é Silvana Alice de Moura, conforme
consta em seu assento civil de nascimento,
termo 144461, folha 25, Livro 337-A do primeiro
Subdistrito de Belo Horizonte.

Os documentos civis devem estar de
acordo com o assento civil, se assim não for,
aqueles é que necessitam ser alterados para
que possam traduzir a realidade que registraria.

O pedido da interessada, qual seja, alte-
ração do seu nome Silvana Alice de Moura para
Silvana Alice Carvalho Cobério, se acolhido,
significará sem dúvida violação aos princípios
basilares do registro público, o da continuidade
e o da especialidade.

Portanto, para se proceder à modificação
pretendida, deve a apelante providenciar
primeiro o registro de adoção em seu assenta-
mento civil, com as retificações que entender
necessárias.

Em que pesem os problemas enfrenta-
dos pela discordância entre os documentos
civis e o nome de nascimento da interessada,
estes não são suficientes para amparar seu
pedido, que em respeito ao princípio da preser-
vação da identidade deve estar revestido de
juridicidade.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas, pela Assistência Judiciária.

O Sr. Des. Schalcher Ventura - De acordo.
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O Sr. Des. Lucas Sávio de Vasconcellos
Gomes - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

PRISÃO CIVIL - DEPOSITÁRIO INFIEL - PENHORA - EXECUÇÃO - SÚMULA 619 DO STF -
ESCUSA DA CUSTÓDIA - OPORTUNIDADE DEVIDA AO EXECUTADO - APRECIAÇÃO PELO

JUIZ DA CAUSA

- Nos termos da Súmula 619 do STF, a prisão civil do depositário infiel pode ser decretada nos
próprios autos de execução. Entretanto, para facultar ao executado o oferecimento das escusas
à custódia, deve o pedido ser apreciado pelo juiz da causa, onde se encontram os elementos
fáticos.

AGRAVO Nº 1.0342.01.019622-4/001 - Comarca de Ituiutaba - Relator: Des. MACIEL PEREIRA

Ementa oficial: Agravo - Execução -
Depositário infiel - Prisão civil - Súmula 619 do STF
- Escusa da custódia - Oportunidade devida ao
executado - Recurso provido - Decreto de prisão. -
Apreciação pelo juiz da causa nos termos da
Súmula 619 do STF, a prisão civil do depositário
infiel pode ser decretada nos próprios autos de
execução. Entretanto, para facultar ao executado o
oferecimento das escusas à custódia, a apreciação
do pedido de prisão deve ser do juiz da causa,
onde se encontram os elementos fáticos.

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, 11 de novembro de 2004.
- Maciel Pereira - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Maciel Pereira - Verificados os
pressupostos de admissibilidade do recurso,
dele conheço.

Trata-se de agravo contra o despacho de
fls. 8, pelo qual o ilustre Colega de Ituiutaba
deixa de atender ao pedido de prisão do execu-
tado, que, segundo consta, sendo depositário de

bem penhorado, deixa de apresentá-lo para a
avaliação e, por conseqüência, para os posteri-
ores atos que precedem o leilão.

No recurso, além dos aspectos de fato,
invoca o agravante arestos em reforço ao seu
final pedido de provimento.

Apresentada a contraminuta e prestadas
as informações, vieram os autos para decisão.

Na Procuradoria entenderam ser desne-
cessária a manifestação.

O ilustre Colega de Ituiutaba, com efeito,
não está desacompanhado, como se pode ver
no que a seguir transcrevo:

A prisão civil do depositário infiel deve ser
requerida em procedimento especial, qual seja,
ação de depósito, previsto nos artigos 901 a
906 do Código de Processo Civil (Agravo de
Instrumento 1.0024.97.032498-4/001).

Contudo, predomina nesta Casa o posicio-
namento em sentido contrário:

É cabível, nos autos de execução, a prisão
civil do depositário judicial que não apresenta
o bem penhorado ao exeqüente. Aplicação
da Súmula 619 do STF. Rejeitada a preli-
minar, denega-se a ordem (Habeas Corpus
1.0000.04.409480-3/000).
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Com base neste aresto, proferido em julga-
mento do qual participei, é que estou dando provi-
mento ao agravo.

Entretanto, não dispondo de elementos
para decidir a respeito de causas que escusem o
depositário da custódia (v. g., furto devidamente
comprovado do bem ou outro motivo de força
maior), deixo de decretar a prisão, o que poderá

ser examinado pelo ilustre Colega de primeira
instância.

O Sr. Des. Schalcher Ventura - De acordo.

O Sr. Des. Lucas Sávio de Vasconcellos
Gomes - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

-:::-

DIVÓRCIO DIRETO - ALIMENTOS - PROVA TESTEMUNHAL - PRECLUSÃO - CERCEAMENTO
DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA

- Tratando-se de ação de divórcio, quando se tem por objetivo apurar a real capacidade financeira
do réu, para fixação dos alimentos, não ocorre a preclusão da produção de prova oral, sob pena
de cerceamento de defesa, em prejuízo à busca da verdade real.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.99.026178-7/001 - Comarca de Uberaba - Relator: Des. KILDARE
CARVALHO

Ementa oficial: Divórcio direto - Alimentos -
Quantum - Apuração - Prova testemunhal -
Preclusão - Cerceamento de defesa - Ocorrência
- Preliminar acolhida. - Em se tratando de ação de
divórcio, quando se tem por objetivo apurar a real
capacidade financeira do alimentante, não ocorre
a preclusão da produção de prova oral, sob pena
de cerceamento de defesa, em prejuízo à busca
da verdade real. Acolhida a preliminar, cassa-se a
sentença.

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 ato dos julgamentos
e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM ACOLHER PRELIMINAR E CASSAR
A SENTENÇA.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2004. -
kildare Carvalho - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Kildare Carvalho - Trata-se de
recurso de apelação interposto em face da r.

sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara de
Família da Comarca de Uberlândia, que, nos
autos da ação de divórcio direto ajuizada para
M.C.D contra A.R.D., julgou parcialmente proce-
dente o pedido inicial, decretando o divórcio do
casal. Condenou ainda o requerido ao paga-
mento de alimentos no valor de um salário míni-
mo aos filhos menores, isentando-o do pensio-
namento ao cônjuge-virago.

Argúi o apelante preliminar de cerceamento
de defesa, em razão de não-produção de provas
orais, indispensável para a comprovação de seu
debilitado estado de saúde e, por conseguinte, sua
impossibilidade de pagar os alimentos no valor
arbitrado. Alega que trouxe prova de sua ausência
à audiência de instrução e julgamento, razão pela
qual entende não ser pertinente a declaração de
preclusão. Sustenta a ofensa ao contraditório e à
ampla defesa. No mérito, insurge-se em relação à
condenação em custas processuais e honorários
em favor do patrono da apelada. Aduz ser inca-
bível tal ônus, já que está sendo patrocinado pela
Defensoria Pública. Sustenta que deve ser isento
do pagamento de tais despesas e não que deve
ocorrer a suspensão de sua exigibilidade. Requer
ao final a cassação da sentença, para que seja
redesignada audiência de instrução e julgamento.
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Conheço do recurso, presentes os pres-
supostos para sua admissão.

Analiso, de início, a preliminar de cercea-
mento de defesa aventada pelo apelante em
suas razões recursais.

Como se vê, cuidam os autos de ação de
divórcio direto aforada pela apelada em face do
aqui recorrente. A separação de fato do casal
ocorreu há mais de dois anos, sendo que, quanto
a esta questão, não houve insurgência de qual-
quer das partes.

Designada audiência de instrução e jul-
gamento, o requerido não compareceu, tendo
sido sua ausência justificada pela Defensora
Pública, que o patrocina, presente naquele ato.
O Magistrado de origem determinou, portanto,
que, no prazo de 10 dias, fosse apresentado
documento comprobatório da impossibilidade
do comparecimento.

Apesar dos laudos apresentados posterior-
mente, o MM. Juiz primevo, na sentença, houve
por bem considerar precluso o direito de produção
de provas orais.

Entendo que deve ser acolhida a preten-
são do apelante no que concerne à realização de
nova audiência de instrução e julgamento, onde
haja a oportunidade de realização das provas
testemunhais, bem como de seu depoimento
pessoal.

É que, apesar de os documentos acostados
às fls. 35/53-TJ não trazerem a prova de sua inter-
nação no dia específico da audiência, tenho que
sua análise, coligida com os demais elementos
dos autos, está a demonstrar o precário estado de
saúde em que se encontrava o apelante.

O que se denota é que o recorrente é
portador de diabetes insulino-dependente,
hipertensão (fls. 19 e 35-TJ), coronariopatia
(doença cardíaca), sofreu tentativa de homi-
cídio, quando perdeu o baço, parte do intestino
grosso e do estômago, tendo sido seriamente
atingido ainda em seu fígado e rim. Está ainda
com 40% de sua visão debilitada.

Tais fatos, a meu aviso, demonstram com
suficiência que o apelante não podia deslocar-se
para comparecer à audiência. Ainda que não
estivesse internado em hospital, era necessário,
no entanto, seu repouso.

Por outro lado, tenho que, neste caso, a
prova testemunhal, bem como o depoimento pes-
soal do apelante mostram-se pertinentes e foi jus-
tificada sua relevância, tendo em vista a natureza
da ação e as circunstâncias pessoais e fáticas, já
que se tem por objetivo apurar a capacidade finan-
ceira do alimentante de arcar com o valor fixado a
título de alimentos.

Como se sabe, em questões afetas ao
Direito de Família, não se mostra prudente a
aplicação do instituto da preclusão, devendo ser
assegurada às partes a mais ampla produção
de provas, sob pena de caracterizar-se cercea-
mento de defesa. A respeito, veja-se o julgado
do Superior Tribunal de Justiça:

Na fase atual da evolução do Direito de Família,
é injustificável o fetichismo de normas ultrapas-
sadas em detrimento da verdade real, sobretudo
quando em prejuízo de legítimos interesses de
menor. Deve-se ensejar a produção de provas
sempre que ela se apresentar imprescindível à
boa realização da justiça (RSTJ, 26/378).

Não possibilitar, portanto, ao apelante o
direito do exercício de defesa, em circunstância
de tal jaez, afigura-se-me negativa ao direito da
ampla defesa e do contraditório, constitucional-
mente assegurados.

A propósito, não se pode perder de vista
que o processo, inclusive o civil, destina-se à
perquirição e ao conhecimento substancial da
verdade e, daí, à busca do justo.

A busca da verdade real deve ser o mote
principal do julgador, em detrimento do apego ao
formalismo das leis processuais, a fim de possibi-
litar que a sentença seja proferida de forma justa
e atenta à realidade posta nos autos.

No caso dos autos, a meu aviso, teve o
agravante cerceado o direito de buscar a efeti-
vidade da jurisdição.
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Saliento, por fim, que, com o acolhimento
da preliminar em exame, as demais questões
objeto do recurso ficam prejudicadas.

Com essas considerações, acolho a preli-
minar de cerceamento de defesa suscitada pelo
apelante para cassar a sentença, determinando,
assim, que seja oportunizada a produção da prova
oral requerida.

Custas, ao final.

O Sr. Des. Lamberto Sant’Anna - De acordo.

O Sr. Des. Maciel Pereira - De acordo.

Súmula - ACOLHERAM PRELIMINAR E
CASSARAM A SENTENÇA.

-:::-

PROVA PERICIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PRINCÍPIO DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL - MANDADO DE SEGURANÇA - INICIAL - REQUISITOS - LIMINAR -

CONCESSÃO - PERDA DE OBJETO - INEXISTÊNCIA

- Sendo o processo instrumento de composição da lide, que tem por escopo, dentre outros, a
pacificação social, não há como dele exigir formalidades extremas, que em nada prejudicam ou
beneficiam o julgamento da causa. É de se rejeitar, assim, a preliminar de inépcia da inicial, por falta
de pedido, se requer o impetrante seja acolhida sua pretensão para tornar definitiva a liminar.

- A realização da perícia em razão da concessão da liminar não acarreta a perda do objeto do
mandado de segurança impetrado contra o indeferimento daquela prova.

- Verificada a necessidade da produção de prova pericial, em sede de processo administrativo,
ainda que requerida por beneficiário da assistência judiciária, deve esta ser deferida, em
observância ao princípio do devido processo legal.

REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0512.02.001050-4/001 - Comarca de Pirapora - Relator: Des.
LAMBERTO SANT’ANNA

Ementa oficial: Processo administrativo -
Produção de prova pericial - Assistência judiciária -
Princípio do devido processo legal. - Verificada a
necessidade da produção de prova pericial, em
sede de processo administrativo, ainda que
requerida por aquele que litiga sob o pálio da gra-
tuidade da justiça, deve esta ser deferida, em
observância ao princípio do devido processo legal.
Sentença confirmada em reexame necessário.

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 CONFIRMAR A SENTENÇA, NO
REEXAME NECESSÁRIO.

Belo Horizonte, 19 de agosto de 2004. -
Lamberto Sant’Anna - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Lamberto Sant’Anna - Trata-
se de reexame necessário de sentença de fls.
56/60, proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara
Cível da Comarca de Pirapora, que, nos autos
de mandado de segurança impetrado por Paulo
Henrique Dorásio e outros contra ato do
Presidente da CAPD 001/2002/3ª RPM, con-
cedeu a segurança pleiteada para fins de deter-
minar a realização da perícia solicitada pelos
impetrantes.
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Na exordial, alegam os impetrantes: a)
realizaram os impetrados operação, num posto
policial, no intuito de flagrar esquema de
propinas entre motoristas e policiais militares; b)
todavia, apesar de frustrada a operação, instau-
rou-se processo administrativo contra os impe-
trantes, então acusados por prática de cor-
rupção e desvio de conduta, mediante a CPAD
- Comissão de Processo Administrativo Disci-
plinar - Portaria nº 001/2002/3ª RPM, da qual é
presidente o impetrado; b) em sede administra-
tiva, os majores Jadir Alves da Silva e Sílvio
Augusto de Carvalho prestaram falso teste-
munho, afirmando que, ao ensejo da operação,
os motoristas dos caminhões, percebendo a
presença da PM, fizeram manobras e empreen-
deram fuga em sentido contrário, no que teriam
sido perseguidos e detidos; e) pleitearam os
impetrantes a produção de prova pericial para
comprovar impossibilidade de os motoristas dos
caminhões avistarem os policiais militares,
sendo esta indeferida, em ofensa aos princípios
constitucionais do devido processo legal, con-
traditório e ampla defesa.

Ao prestar informações, aduziu o impetra-
do: a) a extinção do processo sem julgamento
do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC; b)
ilegitimidade passiva, apontando o Sr. Coronel
Muro Gregório da Silva, Comandante da 3ª
Região da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais, como a autoridade que procedeu à
instauração do processo; c) ausência de indi-
cação, pelos impetrantes, de tratar a espécie em
apreço de mandado de segurança coletivo ou
individual.

No mérito alegam: a) os impetrantes deve-
riam ter extinguido a via administrativa antes de
ingressarem na via judicial; b) ausência de direito
líquido e certo, pois se trata de ato administrativo
discricionário, o qual foi rigorosamente estribado
na lei e nos dispositivos internos da Corporação;
c) inexistência de fumus boni iuris e periculum in
mora para a concessão da liminar; e) perda do
objeto do writ, apontando ter sido solicitada a
perícia requerida.

À fl. 02 foi deferida a liminar, determinando
o Juiz singular a realização da perícia requerida.

Às fls. 56/60, o Juiz primevo, ratificando a
liminar outrora concedida, proferiu sentença con-
cessiva da segurança, ordenando a produção da
prova pericial.

AProcuradoria-Geral de Justiça, em sede de
reexame, manifestou-se pela extinção do processo
por perda do objeto, em face da natureza satisfativa
da liminar concedida, em parecer de fls. 116/119.

Procedo ao reexame.

Analiso, ab initio, as preliminares levan-
tadas pelo impetrado, quando da prestação de
informações.

No tocante à alegação de inépcia da
petição inicial, por falta de pedido, tenho que
razão não assiste ao impetrado, presente o
pedido no item 3.3 da exordial, à fl. 9, requeren-
do os impetrantes a procedência do pedido para
tornar definitiva a liminar.

De fato, sendo o processo, como é, instru-
mento de composição da lide, tendo por escopo,
dentre outros, a pacificação social, não há que se
lhe exigirem formalidades extremas, que em nada
prejudicam ou beneficiam o julgamento da causa.

Assim sendo, confirmo a rejeição desta
preliminar.

Quanto à apontada ilegitimidade passiva,
observo que o mandamus se voltou contra o
indeferimento de produção de prova pericial
requerida, não contra a instauração do procedi-
mento administrativo.

Destarte, restou correta a indicação da auto-
ridade coatora, uma vez que o presidente da
CPAD dispõe de poderes para ordenar a produção
da perícia, tanto que o fez após o deferimento judi-
cial da liminar.

Confirmo também o afastamento desta
preliminar.

No que toca à falta de indicação sobre se
tratar de mandado de segurança individual ou
coletivo, é cediço que o autor não tem a obrigação
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de “denominar” a ação, e, no caso em apreço, é
óbvio que se trata de mandado de segurança indi-
vidual em litisconsórcio ativo.

Neste sentido, confirmo a rejeição desta
preliminar.

Por fim, tenho por correto o entendimento
do Juiz a quo no sentido de que a alegação de
perda do objeto do mandamus, em face da solici-
tação pela autoridade impetrada da prova pericial
é questão prefacial à demanda, embora tenha
sido argüida como se de mérito fosse.

De fato, quando alegada a questão, não
havia meios pelos quais o Magistrado compro-
vasse ter sido efetivamente produzida a prova
pericial, que fora, tão-somente, solicitada.
Posteriormente à sentença, sua produção foi
comprovada, quando de sua juntada aos autos,
fls. 98/105.

No entanto, não entendo que o deferi-
mento da perícia é causa para que se tenha por
perdido objeto da demanda, pois isto só ocorreu,
porquanto deferida a liminar, o que deixa clara a
necessidade da via judicial.

Mantenho, pois, sua rejeição.

No mérito, o deslinde da questão restringe-
se na ocorrência, ou não, de ofensa a princípios
constitucionais relacionados ao devido processo
legal, em especial, seus dois corolários, quais
sejam, o contraditório e a ampla defesa.

Observo, pela leitura de trecho da ata da
décima primeira reunião, à fl. 27, que o impe-
trado, a bem da verdade, deferiu a produção da
prova pericial requerida, desde que os impe-
trantes a providenciassem.

Contra esta decisão, levantaram-se os
advogados dos impetrantes, alegando que a perí-
cia deveria ser produzida pela CPAD, cabendo-
lhes, tão-somente, a indicação de assistente téc-
nico. Houve, então, nova negativa por parte do
impetrado, aduzindo que caberia aos acusados a
prova de que a testemunha mentia, considerado

que prestou depoimento sob o compromisso legal
de dizer a verdade.

Todavia, observo que, na atualidade, o con-
traditório efetivo, substancial, não é apenas aque-
le que dá oportunidade de manifestação às
partes, mas aquele que a permite de forma equili-
brada, aquilo que Elio Fazzallari e Aroldo Plínio
Gonçalves chamam de “paridade de armas”, e
neste sentido deve ser deferida a prova pericial.

Além disso, a Carta Magna de 1988, ao
assegurar o contraditório e a ampla defesa, nos
termos do art. 5º, LV, teve o cuidado de se
referir não só ao processo judicial, como tam-
bém ao processo administrativo.

Com efeito, a Lei Maior garante, nos ter-
mos do art. 5º, LXXIV, assistência jurídica inte-
gral e gratuita aos que comprovarem insuficiên-
cia de recursos. Noto que o termo “jurídica” tem
sentido mais amplo que “judicial”, abrangendo
não só a relação jurídica deduzida em juízo, mas
outras situações, dentre as quais, a referente ao
processo administrativo.

Ora, os impetrantes, ao recorrerem à via
judicial, fizeram-no apoiados na lei de assistência
judiciária, e, neste ponto, não foram rechaçados,
quer pelo Juiz, quer pelo impetrado. De fato, neste
caso específico, a prova pericial requerida, além
de necessária, é de natureza complexa e dis-
pendiosa, e, por este motivo, tenho que exigir sua
produção pelos acusados equivale a negá-la, em
franca desobediência ao viés substancial dos
princípios constitucionais citados.

Em face do exposto, em reexame neces-
sário, confirmo a sentença, mantendo a con-
cessão da segurança.

Sem custas.

O Sr. Des. Maciel Pereira - De acordo.

O Sr. Des. Schalcher Ventura - De acordo.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO,
CONFIRMARAM A SENTENÇA.

-:::-
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Ementa oficial: A decisão de conceder ou
revogar uma liminar se funda em critérios próprios
e pessoais de discricionariedade do juiz, que,
atento ao disposto em lei, profere a decisão que
entende cabível na espécie, somente sendo lícito
ao Tribunal modificá-la em caso de evidente ilega-
lidade ou abusividade. No novel rito processual do
agravo de instrumento, instituído pela Lei nº 9.139,
de 30.11.95, o legislador adotou um procedimento
célere, estreito e apertado, em que inexiste outra
fase instrutória diferente daquela atribuída às
partes quando da apresentação de suas razões.
Assim, se não constam dos autos elementos
probatórios suficientes à aferição da procedência
das razões recursais articuladas, o improvimento
do recurso se impõe.

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, 19 de outubro de 2004. -
Edivaldo George dos Santos - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Edivaldo George dos Santos -
R.C.S., não se conformando com a decisão

acostada por cópia à fl. 17, por meio da qual restou
deferida a liminar postulada por F.H.F. nos autos da
ação cautelar inominada por ele movida àquela,
opôs este agravo de instrumento. Com a inicial
vieram aos autos os documentos de fls. 08/20.

Instado a prestar informações, o Juiz da
causa o fez mediante o ofício de fls. 33, salien-
tando estar sendo mantida a decisão guerreada.

Segundo consta da certidão de fls. 34, o
agravado, apesar de intimado a tanto, não apre-
sentou contraminuta ao recurso.

Ouvida a Procuradoria de Justiça, esta se
manifestou às fls. 36/40, opinando pelo provi-
mento do recurso.

Sendo este, em apertada síntese, o
relatório, passo a proferir o meu voto.

Sem qualquer razão a agravante, a meu
modesto sentir.

Como é por demais sabido, o presente
recurso de agravo de instrumento somente se
presta para atacar decisões interlocutórias, não
servindo para modificar decisões atinentes ao
mérito.

No presente caso, a agravante recorre da
decisão que concedeu a liminar requerida pelo

LIMINAR - CONCESSÃO OU DENEGAÇÃO - DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ - ILEGALIDADE OU
ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA - MODIFICAÇÃO PELO TRIBUNAL - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO DE

INSTRUMENTO - NOVO RITO PROCESSUAL - LEI Nº 9.139/95 - RAZÕES RECURSAIS - PROVA
DAS ALEGAÇÕES - INEXISTÊNCIA - IMPROVIMENTO DO RECURSO

- A concessão ou denegação de uma liminar tem fundamento em critérios próprios e pessoais de
discricionariedade do juiz, que, atento ao disposto em lei, profere a decisão que entende cabível na
espécie, somente sendo lícito ao Tribunal modificá-la em caso de evidente ilegalidade ou abusividade.

- No novel rito processual do agravo de instrumento, instituído pela Lei nº 9.139, de 30.11.95, o
legislador adotou um procedimento célere, estreito e apertado, em que não existe outra fase
instrutória diferente daquela atribuída às partes quando da apresentação de suas razões.
Assim, se não constam dos autos elementos probatórios suficientes à aferição da procedência
das razões recursais articuladas, o improvimento do recurso se impõe.

AGRAVO Nº 1.0024.04.312465-0/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. EDIVALDO
GEORGE DOS SANTOS
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ora agravado nos autos da ação cautelar de
origem.

No entanto, não demonstrou, a meu ver, de
forma eficaz e convincente, a não-incidência do
fumus bonis iuris e do periculum in mora, requi-
sitos estes que, a par de essenciais para a con-
cessão da liminar, foram entendidos presentes
pela Magistrada a qua. Da mesma forma, a recor-
rente não demonstrou que a decisão recorrida
seja abusiva ou ilegal, fundamentando suas
razões recursais com alegações não abrangidas
pela decisão recorrida.

A decisão que concedeu a liminar na
ação originária deste recurso se funda em
critérios pessoais de discricionariedade do jul-
gador. A sua reforma, sem uma induvidosa
prova, desvaloriza a avaliação da prova reali-
zada pelo juiz. Simples alegações, desprovidas
de provas sérias, essenciais à apreciação do
alegado, não têm aptidão capaz de invalidar a
decisão do juiz de primeira instância.

A apreciação feita pelo juiz de primeiro grau
é muito importante, não podendo ser tal decisão
originária modificada sem a produção de provas
cabais que realmente autorizem a reforma.

THEOTONIO NEGRÃO, em seu Código de
Processo Civil, 27ª ed., p. 590, transcreve:

Há mais de um acórdão entendendo que a con-
cessão ou denegação da liminar fica ao pru-
dente arbítrio do juiz, só podendo ser reformada,
pelo Tribunal, em caso de evidente ilegalidade
(RT, 572/223; JTA, 91/405, 98/357, 103/383).

Cumpre registrar, ainda, que, com o
advento da Lei nº 9.139, de 30.11.95, que alterou
radicalmente o rito do agravo de instrumento em
nosso direito positivo, o legislador adotou um pro-
cedimento célere e apertado, em que inexiste
outra fase instrutória diferente daquela atribuída
às partes quando da apresentação de suas
razões. Vale dizer, neste novo agravo, compete
aos litigantes fazer prova de suas alegações no
momento em que estas são apresentadas, haja
vista que não mais terão oportunidade para tanto,
dada a estreiteza do rito adotado.

Colha-se, a propósito, o magistério da
Prof.ª TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, que,
citando Eduardo Talamini (in RePro 80/125-147),
em sua obra Os Agravos no CPC Brasileiro, à p.
171, assevera que:

Esse (agravo instrumento) passa ser direta-
mente interposto perante o órgão ad quem,
cabendo ao próprio agravante instruí-lo com
as peças obrigatórias e as que considera
necessárias para o conhecimento e solução
da questão; ônus análogo é atribuído ao
agravado (arts. 524, 525 e 527, III e pará-
grafo único). Com essa alteração não desa-
parece um dos já apontados óbices à orali-
dade: o curso simultâneo do procedimento
(grifamos).

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, por
sua vez, na obra A Reforma do Código de
Processo Civil, p. 282, ao fazer uma análise da
nova estrutura recursal do recurso de agravo de
instrumento, distinguindo-o do sistema anterior,
em que as partes apenas apontavam ou decli-
navam quais as peças a serem transladadas,
observa o seguinte:

A ampliação do prazo para agravar correspon-
derá a instituição de um grave ônus a cargo do
agravante, que é a formação do instrumento
de agravo por seus próprios meios e iniciativa,
em contraste com o modo como até agora se
faz. Nada requererá a juiz algum, nem ficará
ao cartório qualquer encargo ou dever - salvo,
naturalmente, o de fornecer cópias autenti-
cadas, quando solicitadas. Mesmo no tocante
às peças essenciais a serem incluídas no
instrumento, tudo competirá exclusivamente
ao agravante.

Pois bem, em sendo assim, força é convir
que, não tendo a agravante se desincumbido de
provar o teor de suas alegações, a improce-
dência de seu pleito se impõe, ao menos por
enquanto.

Diante de todo o exposto, nego provimento
ao recurso.

Custas, pela agravante, ficando, contudo,
suspensa a exigibilidade das mesmas, eis que
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lhe defiro os benefícios da assistência judiciária
gratuita, conforme requerido à fl. 06.

O Sr. Des. Wander Marotta - De acordo.

O Sr. Des. Belizário De Lacerda - De
acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL -
INTERESSE DA UNIÃO - CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL - PROCESSAMENTO DO

FEITO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

- Tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, constituído em pedido de homolo-
gação de acordo extrajudicial que, se deferido, causará reflexos incontestes em relação ao
Fisco federal, impõe-se a declinação da competência para o seu processamento na Justiça
Federal, tendo em vista que deverá ser feita a citação da Fazenda Pública nacional para que
intervenha no feito.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.04.199959-0/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS

Ementa oficial: Jurisdição voluntária -
Homologação de acordo - Interesse da União
Federal. - Tratando-se de procedimento de
jurisdição voluntária, constituído em pedido de
homologação de acordo extrajudicial, que,
homologado, causará inequívocos reflexos ao
Fisco federal, impõe-se a declinação da com-
petência para o seu processamento para a
Justiça Federal, tendo em vista que deverá ser
feita a citação da Fazenda Pública nacional
para que intervenha no feito.

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
DECLINAR DACOMPETÊNCIAPARAAJUSTIÇA
FEDERAL.

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2004. -
Edivaldo George dos Santos - Relator.

Notas taquigráficas

Proferiu sustentação oral, pelos apelantes,
o Dr. Maurício Bhering Andrade.

O Sr. Des. Edivaldo George dos Santos -
O meu voto é o seguinte:

Conheço do recurso interposto, eis que pre-
sentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto
por A.H.A. e N.A. contra a r. sentença monocrá-
tica que indeferiu o pedido inicial, alegando os
recorrentes ser equivocada a decisão, tendo em
vista que, em face da morte de sua mãe, a quem
a segunda requerente também pensionava, seu
irmão, primeiro requerente, passou a arcar so-
zinho com as despesas do imóvel que ocupam,
para o que o rendimento mensal do mesmo é
insuficiente, demonstrando sua necessidade dos
alimentos combinados; que o negócio jurídico
celebrado preenche os requisitos legais de vali-
dade, sendo os celebrantes capazes, lícito o
objeto e com forma prescrita ou não defesa em
lei; que a legislação tributária não veda a cele-
bração de tais acordos; que a parte dedutível pela
requerente será tributada com relação ao seu
irmão, pelo que, no seu entender, deve ser refor-
mada a sentença recorrida.

Data venia, compulsando os autos, vejo
que há uma questão de ordem pública a ser
observada no caso em apreço, que leva à parcial
nulidade do feito:
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Trata-se de pedido de homologação de
acordo, pertinente a alimentos avençados entre
irmãos, em que a segunda interessada se com-
promete a pensionar seu irmão, o qual, no seu
entender, não aufere rendimentos suficientes
para sua subsistência, o que, ao meu juízo, cons-
titui-se em procedimento de jurisdição voluntária.
Digo isso em virtude da inexistência de litígio
entre os interessados, pretendendo os mesmos
apenas que sua combinação seja chancelada por
decisão judicial.

Assim sendo, como restou inequívoco nos
presentes autos, a pretensão dos interessados
causará reflexos incontestes para o Fisco federal,
tendo em vista que a segunda interessada poderá
deduzir os alimentos pagos ao irmão perante o
Imposto de Renda - Pessoa Física.

Dessa forma, a Fazenda Pública nacional
deverá, necessariamente, intervir no presente
feito, em obediência ao disposto no art. 1.105 do
CPC, in verbis:

Art. 1.105. Serão citados, sob pena de nulidade,
todos os interessados, bem como o Ministério
Público.

Cito, a respeito, a lição do Mestre HUM-
BERTO THEODORO JÚNIOR:

Embora inexista conflito, a jurisdição voluntária
sempre leva à constituição de situações jurídicas
novas, que naturalmente produzem efeitos junto
a outras pessoas além do promovente.
Daí a obrigatoriedade da citação, sob pena de
nulidade, de todo aquele que tiver interesse
suscetível de ser atingido pelo ato processado

em juízo (art. 1.105) (in Curso de Direito
Processual Civil, v. III, 13ª ed., Forense, Rio de
Janeiro, 1996, p. 389).

Por outro lado, em função da imperiosidade
da intervenção da Fazenda Pública nacional no
presente feito, a competência para o seu proces-
samento desloca-se para a Justiça Federal.

Em face destas questões, instauro pre-
liminar de ofício e anulo o processo a partir da
fl. 65 inclusive, determinando sua remessa para
a Justiça Federal, onde deverá ter regular
prosseguimento e deslinde.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Wander Marotta - Sr. Presidente.
Já desde a inicial existe o confessado propósito de
explicitar que a presente homologação produzirá
efeitos exclusivos em relação ao Fisco federal,
tendo em vista que haverá abatimento do que for
pago a título de pensão alimentícia na declaração
de imposto de renda, razão que me leva a con-
cordar com o eminente Relator, no sentido do claro
interesse da Fazenda Federal na solução dessa
questão, pelo que incide, no caso, a regra do art.
1.105 do CPC, que exige a citação de todos os
interessados e, desta forma, a competência deslo-
ca-se para a Justiça Federal.

Com o Relator.

O Sr. Des. Alvim Soares - Acompanho os
votos precedentes.

Súmula - DECLINARAM DA COMPE-
TÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL.

-:::-

EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO - CERTIDÃO DE DÉBITO EXPEDIDA PELO TRIBUNAL DE
CONTAS - MINISTÉRIO PÚBLICO - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM 

- O Ministério Público não tem legitimidade para propor ação de execução fundada em certidão de
débito expedida pelo Tribunal de Contas, uma vez que não representa judicialmente as entidades
públicas, devendo referidas ações ser propostas por procuradores que atuam junto ao ente público
beneficiário.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0392.04.910596-9/001 - Comarca de Malacacheta - Relator: Des. ALVIM
SOARES
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Ementa oficial: Processo de execução -
Título executivo - Tribunal de Contas - Ministério
Público - Ilegitimidade - Precedente do Supremo
Tribunal Federal - Recurso Extraordinário nº
223.037/SE - Processo extinto. - “É inadmissível a
possibilidade de o Ministério Público vir a propor
ações de execução, eis que não representa judi-
cialmente as entidades públicas, devendo referi-
das ações ser propostas por procuradores que
atuam junto ao ente público beneficiário”.

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
EXTINGUIR O PROCESSO DE OFÍCIO.

Belo Horizonte, 16 de novembro de 2004.
- Alvim Soares - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Alvim Soares - Conheço do
recurso, eis que presentes os pressupostos de
sua admissibilidade.

Trata-se de ação de execução ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, aqui
apelante, em face de Adalto Mascarenhas de
Almeida, perante a Comarca de Malacacheta,
visando ao recebimento da importância de R$
1.265,61 (mil, duzentos e sessenta e cinco reais e
sessenta e um centavos), consubstanciada em
certidão de débito exarada pelo Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais, em razão do julga-
mento do Processo Administrativo nº 5.625, refe-
rente à apuração da remuneração dos vereadores
do Município de Malacacheta, durante o exercício
de 1990; juntou documentos.

O executado, após ter dois semoventes
penhorados, apresentou embargos à execução
(fls. 13/17-TJ), argüindo, em preliminar, a impos-
sibilidade da via processual eleita, em virtude de a
certidão de débito apresentada não preencher os
requisitos necessários para caracterizar um título
executivo extrajudicial; quanto ao mérito, alegou

que jamais recebeu remuneração a maior durante
o período em que exerceu o cargo de vereador de
Malacacheta; os embargos foram impugnados
pelo Ministério Público às fls. 37/41-TJ, pugnando
por sua improcedência.

Tratando-se apenas de matéria de direito, o
MM. Juiz de Direito proferiu sentença às fls. 46/52-
TJ, acolhendo os embargos e declarando nula a
execução.

Inconformado, o Ministério Público do
Estado de Minas Gerais interpôs recurso de
apelação, cujas razões estão lastreadas às fls.
53/62-TJ, buscando a reforma da decisão
monocrática; contra-razões de fls. 65/67-TJ,
pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça mani-
festou-se nos autos às fls. 75/76-TJ, deixando de
opinar como custus legis, e, na condição de parte,
requereu apenas o andamento do feito.

Em análise detida do aqui compilado,
independentemente da questão aqui debatida,
de ofício, levanto preliminar de ilegitimidade
ativa ad causam, porquanto, em coerência com
votos outros por mim proferidos, tenho que o
Ministério Público não tem legitimidade para
propor ação de execução fundada em certidão
de débito expedida pelo Tribunal de Contas.

O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do realizado do RE nº 223.037-1, fir-
mou entendimento no sentido de que é inadmis-
sível a possibilidade de o Ministério Público vir a
propor ações de execução, eis que não repre-
senta judicialmente as entidades públicas,
devendo referidas ações ser propostas por
procuradores que atuam junto ao ente público
beneficiário; na oportunidade, o STF, por unani-
midade, declarou incidentalmente a inconstitu-
cionalidade de norma, inserida na Constituição
do Estado de Sergipe, que permite ao Tribunal
de Contas executar suas próprias decisões.

Ementa: Recurso extraordinário. Tribunal de
Contas do Estado de Sergipe. Competência
para executar suas próprias decisões: impos-
sibilidade. Norma permissiva contida na Carta
Estadual. Inconstitucionalidade. 
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- 1. As decisões das Cortes de Contas que
impõem condenação patrimonial aos respon-
sáveis por irregularidades no uso de bens
públicos têm eficácia de título executivo (CF,
artigo 71, § 3º). Não podem, contudo, ser exe-
cutadas por iniciativa do próprio Tribunal de
Contas, seja diretamente ou por meio do
Ministério Público, que atua perante ele.
Ausência de titularidade, legitimidade e inte-
resse imediato e concreto.
- 2. A ação de cobrança somente pode ser pro-
posta pelo ente público beneficiário da conde-
nação imposta pelo Tribunal de Contas, por inter-
médio de seus procuradores que atuam junto ao
órgão jurisdicional competente.
- 3. Norma inserida na Constituição do Estado de
Sergipe, que permite ao Tribunal de Contas local
executar suas próprias decisões (CE, artigo 68,
XI). Competência não contemplada no modelo
federal. Declaração de inconstitucionalidade,
incidenter tantum, por violação ao princípio da
simetria (CF, artigo 75). Recurso extraordinário
não conhecido (RE 223.037/SE, Relator Min.
Maurício Corrêa, j. em 02.05.2002, Tribunal
Pleno, DJ de 02.08.2002) grifei.

Por oportuno, pinça-se do voto proferido
pelo Ministro Maurício Corrêa:

... como se sabe, os Tribunais de Contas, sendo
órgãos auxiliares do Poder Legislativo, não têm
personalidade jurídica distinta da dos Estados-
membros. A propósito, esta Corte no julgamento
do RE 106.923/ES, Sydney Sanches, DJ de
12.08.88, assentou que os referidos tribunais,
salvo na hipótese em que, como autoridades
coatoras em processo de mandado de segu-
rança, podem recorrer da decisão em defesa de
sua competência constitucional, não estão
autorizadas a atuar como substitutos proces-
suais para propor ou contestar ações rela-
cionadas a seus julgados.

Mais adiante, continua:

Poder-se-ia cogitar da possibilidade de o
Ministério Público, que atua perante o Tribunal
de Contas, vir a propor as execuções, o que
igualmente se revela inadmissível. Conforme
decidiu o Pleno no julgamento da ADIN 789-DF,
Celso de Mello, DJ de 19.12.94, o Parquet junto
às Cortes de Contas não integra o Ministério
Público ordinário, constituindo fração especial da
instituição. Nem por isso, porém, perde sua
atribuição precípua de desenvolver as ações

institucionais que lhe tocam no âmbito demar-
cado da competência desses tribunais, não inte-
grantes do Poder Judiciário. (...) A própria
natureza das atribuições reservadas ao Parquet
pela Constituição Federal, de guardião da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, e não mais de
órgão representativo ligado ao Poder Executivo,
impede que atue em substituição à Fazenda
Pública. Tanto que aos seus membros é expres-
samente vedado o exercício da advocacia (CF,
artigo 128, II, a), bem como a representação judi-
cial e consultoria jurídica das entidades públicas,
o que também se aplica aos integrantes do
Ministério Público junto aos Tribunais de Contas,
por disposição expressa do artigo 130 da Carta
da República. Nesse horizonte, tem-se clara-
mente disciplinado na Carta de 1988 que os
membros do Ministério Público junto aos
Tribunais de Contas não podem, em hipótese
alguma, representar judicialmente as entidades
públicas. É o que basta para caracterizar a
impossibilidade, sob a ótica constitucional, de a
Corte de Contas, por intermédio dos Procura-
dores que ali atuam, executar seus próprios
julgados, ainda mais quando os destinatários
são outros entes de direito público. (...) Sob qual-
quer ângulo que se examine a questão, não é
possível admitir que o Tribunal de Contas pro-
mova, ele mesmo ou por meio do Ministério
Público respectivo, a execução judicial de suas
decisões. Dessa forma, em caso de ‘eventual
imputação de débito ou multa com eficácia de
título executivo (art. 71, § 3º), cabe ao Tribunal
(de Contas) providenciar a cobrança determi-
nando à Advocacia-Geral da União (no caso a
Procuradoria-Geral do Estado) o ajuizamento da
execução, sob pena de responsabilidade’ (JOSÉ
AFONSO DA SILVA, Curso de Direito Consti-
tucional Positivo, 12. ed., p. 688).

In casu, o ente público beneficiário da
decisão do Tribunal de Contas é o Município de
Malacacheta; daí, a presente ação deve ser
proposta através da respectiva Procuradoria
Municipal.

Insta enfatizar que aqui não se questiona
a legitimidade do Parquet para ajuizar ação civil
pública, visando à reparação de danos causa-
dos ao erário, mas a impossibilidade de figurar
no pólo ativo de ação de execução que tem por
estribo certidão de débito expedida pelo
Tribunal de Contas.
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Por todo o exposto, com espeque no § 3º
do artigo 267 do Digesto Instrumental, julgo
extinto o feito executório ante a falta de legitimi-
dade do Ministério Público para ajuizar a refe-
rida ação.

Custas, na forma da lei.

O Sr. Des. Edivaldo George dos Santos -
De acordo.

O Sr. Des. Wander Marotta - De acordo.

Súmula - EXTINGUIRAM O PROCESSO
DE OFÍCIO.

-:::-

ICMS - BASE DE CÁLCULO - IPI - INCLUSÃO - AÇO - PRODUÇÃO - LINGOTEIRAS E PLACAS
DE BASE - SENTENÇA - FUNDAMENTAÇÃO - DÉBITO FISCAL - CORREÇÃO - TAXA SELIC -

IMPOSSIBILIDADE

- Não é nula a sentença que contém fundamentação suficiente para a decisão da causa. O jul-
gador não está obrigado a examinar todos os fundamentos, se um deles basta para o desate
da controvérsia.

- O desgaste natural de lingoteiras e placas de base, adquiridas para serem utilizadas como for-
mas ou moldes na fabricação de lingotes de aço, não como insumos no processo de produção,
ou destinadas à comercialização, não autoriza enquadrar tais equipamentos no conceito de
produto intermediário, o que legitima a inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS.

- Não cabe a aplicação da taxa Selic na correção de débitos fiscais, em razão de sua natureza
remuneratória, de forma a não representar índice de inflação, mas rendimento de capital.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.00.298056-3/000 - Comarca de Ipatinga - Relator: Des.
SCHALCHER VENTURA

Ementa oficial: ICMS - Recolhimento a
menor, pela não-inclusão do IPI na sua base de
cálculo, no caso de saídas de mercadorias, não
destinadas à industrialização ou comercialização
- Lingoteiras e placas de base - Equipamentos
adquiridos, para funcionarem como formas, ou
moldes, para a industrialização, não para
servirem de insumo no processo de produção de
aço - Mercadorias que não são consumidas, ime-
diata e integralmente, no processo produtivo,
nem integram o novo produto - Desgaste natural
dos equipamentos que não autoriza sua inclusão
entre os produtos intermediários. Taxa Selic -
Inaplicabilidade na correção dos débitos fiscais,
devido à sua natureza remuneratória, de forma a
não representar índice de inflação, mas rendi-
mento de Capital.

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 PRELIMINAR E NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Belo Horizonte, 07 de outubro de 2004. -
Schalcher Ventura - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Schalcher Ventura - Trata-se
de embargos à execução fiscal, ajuizada pela
Fazenda Pública estadual, por recolhimento a
menor do ICMS, em decorrência da não-
inclusão do IPI na base de cálculo do referido
imposto, relativo a saídas de mercadorias (lin-
goteiras e placa de base) em operação interna
e destinada ao ativo imobilizado do destinatário,
portanto não destinada à industrialização e
comercialização.
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Diz a embargante que tais materiais são
consumidos no processo de produção, tendo vida
útil inferior a um ano; que o grau de consumo
desses produtos, na industria do aço, é suficiente
para afastar a alegação de que fazem parte do
ativo imobilizado do destinatário.

Combate a incidência da taxa Selic na
atualização do crédito tributário.

Conclui a r. sentença pela procedência par-
cial dos embargos, mantendo integralmente a
exação fiscal e afastando a aplicação da taxa Selic
como fator de correção monetária. Determina a
adoção dos juros de 1% a.m., acrescidos do INPC,
desde a citação até o efetivo pagamento.

Há recurso voluntário, da executada, e ade-
sivo da Fazenda Pública estadual.

No primeiro, argúi a executada a nulidade
da sentença, que não teria apreciado todas as
questões levantadas pela parte. No mérito,
insiste que as lingoteiras e placas de base inte-
gram o processo de industrialização da empresa
compradora daqueles produtos, conforme restou
comprovado pela perícia realizada nos autos.

No segundo, pugna a Fazenda Pública pelo
restabelecimento da taxa Selic, na atualização do
crédito fiscal, afastada pela r. sentença.

Contra-razões apresentadas, regular-
mente, por ambas as partes, cada uma reafir-
mando a correção da sentença na parte que lhe
favoreceu.

Tratando-se de execução fiscal, dispen-
sada é a intervenção do Ministério Público, nos
termos da Súmula 189 do STJ.

Preliminar.

Nulidade da sentença.

Rejeito, uma vez que a fundamentação
desenvolvida foi suficiente para a decisão da
causa. É assente na jurisprudência que o julgador
não está obrigado a examinar todos os funda-

mentos, se um deles é suficiente para o resultado
a que chegou.

Mérito.

Cinge-se a espécie dos autos em saber
se as mercadorias vendidas pela executada
(Usiminas S.A.) à Açominas S.A., no período
compreendido entre 11.94 a 03.95, represen-
tados por “lingoteiras” e “placas de base de lin-
goteiras”, são materiais consumidos no pro-
cesso de produção do aço ou peças destinadas
ao ativo imobilizado da empresa adquirente,
para se sujeitarem ou não à inclusão do IPI na
base de cálculo do ICMS, no momento da saída
em operação interna.

Afirma a embargante que as lingoteiras e
placas de base são materiais destinados à pro-
dução industrial pelos adquirentes e nesse
processo são consumidas, de modo a não inte-
grarem o ativo imobilizado do comprador. Para
provar tal assertiva, requereu a realização de
perícia técnica, cujo laudo é visto às fls.
259/273 dos autos.

Compulsando os autos, analisando o laudo
pericial e as demais provas e peças, cheguei à
conclusão de que razão não assiste à embar-
gante, ora apelante, pois os produtos por ela ven-
didos (lingoteiras e placas de base) têm desti-
nação certa e determinada junto à empresa com-
pradora, que não as adquire como matéria-prima
para a fabricação do aço ou como outro compo-
nente químico indispensável na obtenção do pro-
duto final. As lingoteiras são adquiridas para atuar
como forma para a fabricação de lingotes de aço,
restando bem definido nos autos que se trata de
peças de ferro fundido, onde é vazado o aço em
estado líquido, em alta temperatura. São moldes
fabricados em ferro utilizados nos processos de
fabricação de aço.

As placas de base são simplesmente o
suporte para a montagem das lingoteiras. São,
também, peças de ferro fundido, que funcionam
como apoio durante o vazamento do aço líquido.

A vida útil de tais peças é determinada pela
freqüência de utilização e por outras variáveis
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operacionais. Ocorre, obviamente, desgaste das
peças durante processo de industrialização do
aço, mas são elas passíveis de recuperação e
restauração, por diversas vezes (chegam a sofrer
até 16 reparos, conforme registro de fls. 268 do
laudo pericial), até o ponto em que, encerrado o
ciclo de vida útil (máximo de um ano), se tornam
sucata e são aproveitadas como insumo na fabri-
cação de lingotes.

O desgaste progressivo das peças e
equipamentos utilizados no processo produtivo
não tem o condão de transformá-los em insumos,
ou seja, em produtos intermediários. Estes,
segundo o conceito fornecido pela Instrução
Normativa DLT/SER nº 01/86, “são aqueles que,
empregados diretamente no processo de indus-
trialização, integram-se ao novo produto”, ou, tam-
bém, por extensão, “aqueles que, embora não se
integrando ao novo produto, são consumidos,
imediata e integralmente, no curso da industria-
lização”. As lingoteiras e placas de base não se
encaixam em nenhuma das duas especificações.

Na espécie dos autos, vejo que tais
equipamentos são necessários à viabilização da
produção do aço, no sentido de proporcionar sua
moldagem, e algum resquício dos equipamentos,
aderido ao produto final, pelo desgaste natural
decorrente da sua utilização em altas tempera-
turas, não autoriza enquadrá-los no conceito de
produto intermediário, pois não integram o pro-
duto novo como elemento ou componente do
mesmo. Também não são consumidos, imediata
ou integralmente, no curso da industrialização,
mas, sim, desgastados lentamente após seu
emprego por dezenas (ou mesmo centenas) de
vezes no processo industrial (vide fls. 268/270 do
laudo pericial).

Temos, pois, que as lingoteiras e placas de
base não são adquiridas para servir de insumo no
processo de produção de aço, mas, sim, como for-
mas, ou moldes, para a industrialização do
mesmo, de modo que seu enquadramento correto
seria o de bens do ativo imobilizado. Em uma
segunda etapa, quando tais peças já cumpriram
sua finalidade e se desgastaram a ponto de não
comportarem mais reparos, é que são aprovei-
tadas pela empresa adquirente, na qualidade de

insumo para outro processo metalúrgico. Mas,
repita-se, não foram adquiridas com essa finali-
dade específica. Apenas quando se tornam suca-
ta, são aproveitadas em um outro processo indus-
trial, funcionando, ali, como matéria-prima.

Assim, tenho como correto o procedi-
mento fiscal, ao exigir a inclusão do IPI na base
de calculo do ICMS, não merecendo provimento
a apelação da embargante.

Deixo ressalvado existirem suportes de
justiça fiscal na pretensão da Usiminas, mas o
debate deve ser transferido ao Poder Legislativo
Federal, visando à ampliação das hipóteses de
insumos para produção.

Quanto à taxa Selic, objeto do recurso
adesivo da Fazenda estadual, não vejo razão
para o restabelecimento de sua incidência
sobre o crédito tributário.

A meu sentir, a aludida taxa não repre-
senta o índice de inflação, mas rendimento de
capital, tendo o seu índice alterado conforme a
política econômica e financeira do governo,
para estimular ou desacelerar a economia.

Foi instituído pelo CMN, através da Reso-
lução 1.124, de 1996, o Sistema Especial de
Liquidação e Custódia, Selic, definido pelo Bacen
como taxa média para o financiamento dos títulos
federais. Incontroversa, pois, sua natureza remu-
neratória e, ainda, tradutora da liquidez dos recur-
sos financeiros no mercado de capitais.

Assenta-se referido índice como simples
mecanismo de política monetária que, evidente-
mente, impede sua distinção quanto aos juros
de mora, instituto exegeticamente distinto da
práxis remuneratória de capital.

Com efeito, a interpretação da Lei
9.250/95 suscita cuidadosa interpretação, eis
que o permissivo legal, para a utilização da taxa
Selic, revela-se de natureza contida, descaben-
do aos órgãos fazendários qualquer amplitude
de interpretação, fazendo, com isso, letra morta
o art. 161, parágrafo 1º, do CTN.
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Sobre a matéria, decidiu o Superior Tribunal
de Justiça:

Tributário - Empréstimo compulsório - Aplicação
da Taxa Selic - Art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250 -
Argüição de inconstitucionalidade. - I. Incons-
titucionalidade do § 4º do art. 39 da Lei 9.250, de
26 de dezembro de 1995, que estabeleceu a uti-
lização da Taxa Selic, uma vez que essa taxa
não foi criada por lei para fins tributários. - II.
Taxa Selic, indevidamente aplicada como
sucedâneo dos juros moratórios, quando na
realidade possui natureza de juros remune-
ratórios, sem prejuízo de sua conotação de cor-
reção monetária. - III. Impossibilidade de
equiparar os contribuintes com os aplicadores;
estes praticam ato de vontade; aqueles são sub-
metidos coativamente a ato de império. - IV.
Aplicada a Taxa Selic, há aumento de tributo,
sem lei específica a respeito, o que vulnera o art.
150, inciso I, da Constituição Federal. - V.

Incidente de inconstitucionalidade admitido para
a questão ser dirimida pela Corte Especial. - VI.
Decisão unânime (STJ - AC 199900453450 -
REsp 215.881/PR - 2ª T. - Rel. Min. Fanciulli
Netto - DJU de 03.04.2000 - p. 00142).

Com tais razões de decidir, nego provi-
mento a ambos os recursos, mantendo inalterada
a sentença monocrática.

Custas, na forma da lei.

O Sr. Des. Lucas Sávio de Vasconcellos
Gomes - De acordo.

O Sr. Des. Kildare Carvalho - De acordo.

Súmula - REJEITARAM PRELIMINAR E
NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS.

-:::-

MENOR - VIAGEM PARA O EXTERIOR - ALVARÁ AUTORIZATIVO - RENOVAÇÃO DE PASSAPORTE -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA JUSTIÇA FEDERAL

- Compete à Justiça Federal determinar a expedição/renovação de passaporte para menor cujo
pai se encontra residindo no exterior.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0518.03.052328-7/001 - Comarca de Poços de Caldas - Relator: Des.
ALVIM SOARES

Ementa oficial: Alvará autorizativo -
Renovação de passaporte - Viagem autorizada
pelo pai - Competência do juízo da Justiça
Federal. - “Compete à Justiça Federal deter-
minar a expedição/renovação de passaporte
para menor cujo pai se encontra residindo no
exterior”.

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, 09 de novembro de 2004.
- Alvim Soares - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Alvim Soares - Recurso de
que se conhece, eis que presentes os pressu-
postos de sua admissibilidade.

Trata-se de pedido de expedição de alvará
autorizativo requerido por A.F.C., representado por
sua mãe G.M.F., para que se determine a reno-
vação de seu passaporte, haja vista que já está
com passagem comprada para visitar seu pai, resi-
dente na Cidade de Newark, nos Estados Unidos
da América; aduziu que a Polícia Federal não
aceitou a simples autorização do pai para a consu-
mação da viagem; exigiu autorização específica
para a expedição de um novo passaporte.

Instado, o representante do Ministério
Público, à fl. 09-TJ, opinou favoravelmente ao
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pedido do autor; o MM. Juiz a quo, nos termos do
art. 84 do ECA, autorizou o autor-menor a viajar
com sua mãe para os Estados Unidos; entretanto,
o autor opôs embargos de declaração à fl. 13-TJ,
ante a omissão do Juiz monocrático quanto à
autorização para que a Polícia Federal renovasse
seu passaporte.

O Julgador singular, buscando aclarar a
decisão, informou que estava autorizando a
viagem do embargante com sua mãe aos EUA;
entretanto, indeferiu o requerimento no sentido
de determinar à Polícia Federal que renovasse
o passaporte do autor, visto que a matéria é do
âmbito da Justiça Federal, e não da Justiça
Estadual.

O recorrente, após não lograr êxito no
sentido de que houvesse reconsideração da
decisão, ofertou recurso de apelação cujas
razões se encontram encartadas às fls. 20/28-
TJ, alegando que a Justiça Estadual da Infância
e Juventude seria a única competente para
suprir o consentimento de seu pai para que
fosse expedido passaporte a seu favor; além
disso, aduziu que a sentença é ultra petita, vez
que o MM. Juiz a quo autorizou a viagem, o que
não foi pedido na exordial e indeferiu o pedido
de autorização para expedição do passaporte;
em suma, autorizou o mais, mas não autorizou
o menos.

Consoante o artigo 198, VII, do ECA, o
MM. Juiz a quo manteve sua decisão, concluindo
que não foi demonstrado o verdadeiro motivo da
recusa da renovação do passaporte, visto que há
autorização paterna e materna nos termos do art.
84, II, da Lei 8.069/90, além da autorização judi-
cial para a viagem.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se nos autos às fls. 41/42-TJ,
opinando pela manutenção do decisum.

Data maxima venia, tenho que o MM.
Juiz de Direito agiu com acerto ao não suprir o
consentimento do pai para expedição do pas-
saporte, razão pela qual a sentença deve ser
mantida em sua integralidade.

Constata-se pelo documento de fl. 07-TJ
que o passaporte do requerente, que é menor
de idade, filho de É.L.C. e G.M.F. venceu dia 20
de agosto de 2003; pretendendo visitar seu pai,
residente na Cidade de Newark, nos Estados
Unidos da América, imprescindível a emissão
de um novo passaporte e, sendo o requerente
menor de idade, também imprescindível a auto-
rização dos pais para que o documento seja
expedido.

Ora, para que um menor de idade possa
viajar ao exterior em companhia de um dos geni-
tores, é imprescindível a autorização do outro; no
presente caso, tal autorização foi dada pelo pai
conforme podemos verificar à fl. 11-TJ; assim,
desnecessária a autorização judicial para tal
viagem acontecer; o que se pretendia através do
alvará era obter a autorização para que o pas-
saporte fosse emitido.

A preocupação do Julgador monocrático é
salutar, vez que, conforme dito na decisão que
manteve a sentença apelada, não se conhecem
os motivos sustentados para que o passaporte
fosse recusado ou até mesmo se houve recusa
em sua renovação; em momento algum dos
autos, a apelante trouxe prova de que o Delegado
Federal se recusou a renovar seu passaporte.

Ademais, mesmo se tivesse comprovado a
dita recusa, a Justiça estadual seria incompetente
para apreciar o caso, pois o ato praticado por
Delegado da Polícia Federal é passível de man-
dado de segurança a ser apreciado e julgado por
Juiz de Direito Federal (art. 109, VIII, CF).

Do exposto, conclui-se que o objeto
ensejador do alvará requerido seria apenas a
autorização judicial para expedição de pas-
saporte em favor do menor; é, data venia,
incompetente o Juízo da Infância e Juventude
para determinar a expedição/renovação de pas-
saporte para menor cujo pai se encontra resi-
dindo no exterior.

Isso colocado, nego provimento ao re-
curso interposto para manter na íntegra a de-
cisão monocrática, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 63-310, out./dez. 2004140

-:::-

EXECUÇÃO FISCAL - PENALIDADES ADMINISTRATIVAS - DESCUMPRIMENTO DE NORMAS
SOBRE COLOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO

- A legislação do Município de Belo Horizonte exige, para a validade da aplicação de multas por
descumprimento de normas sobre colocação de caçambas, que haja prévia notificação a fim
de que sejam sanadas as irregularidades. Ausente esta, mostram-se ilegítimas as penalidades.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.02.810888-4/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
AUDEBERT DELAGE

Custas, pelo apelante.

O Sr. Des. Edivaldo George dos Santos -
De acordo.

O Sr. Des. Belizário de Lacerda - De
acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

Ementa oficial: Execução fiscal - Penali-
dades administrativas - Descumprimento de nor-
mas sobre colocação de caçambas - Necessidade
de prévia notificação. - A legislação do Município
de Belo Horizonte exige, para a validade da apli-
cação de multas por descumprimento de normas
sobre colocação de caçambas, que haja prévia
notificação a fim de que sejam sanadas as irregu-
laridades. Ausente esta, mostram-se ilegítimas as
penalidades.

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 PRELIMINAR E DAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 02 de setembro de 2004.
- Audebert Delage - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Audebert Delage - União
Comercial Barão Ltda. apela da r. sentença de fls.
90/93, que julgou improcedentes os pedidos for-
mulados nos autos dos embargos por ela ofere-
cidos à execução fiscal ajuizada pela Fazenda
Pública do Município de Belo Horizonte.

Em preliminar, sustenta a impossibilidade
jurídica do pedido executivo, alegando, para tanto,
que as CDAs seriam nulas, por ausência de prévio
procedimento administrativo. Ainda em preliminar,
diz ter havido cerceamento em seu direito de de-
fesa, uma vez que não lhe teria sido aberta vista
para oferecimento de memorial. No mérito, reitera
a alegação de nulidade das CDAs e aduz que
seria indispensável à validade das multas que lhe
foram aplicadas a prévia notificação para regula-
rizar a situação.

Contra-razões às fls. 120/122.

Deixou-se de colher a manifestação da
douta Procuradoria de Justiça, pois, a teor do
disposto na Súmula no 189 do STJ, mostra-se
desnecessária a intervenção ministerial nas
execuções fiscais.

Conheço da apelação, presentes os requi-
sitos de sua admissibilidade.

Uma das preliminares agitadas nas
razões de apelo - impossibilidade jurídica do
pedido, por nulidade das CDAs - confunde-se
com o mérito recursal (seu acolhimento geraria
a reforma da sentença) e juntamente com ele
será analisada.

A outra - cerceamento de defesa - não
merece acolhimento. Com efeito, na audiência de
fls. 41/42, houve determinação de suspensão do
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processo, após o que os autos seriam imediata-
mente conclusos para sentença. Disso já se
podia concluir pela ausência de oportunidade às
partes para oferecimento de memorial. Não tendo
havido recurso contra essa decisão, operou-se a
preclusão.

Além disso, a preliminar foi argüida sem
indicação concreta de qualquer prejuízo, e,
como se sabe, não há nulidade sem prejuízo.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento
de defesa.

No mérito, tenho que a decisão está a
merecer decreto de reforma.

A meu sentir, não merece acolhimento a
alegação de que a ausência de procedimento
administrativo geraria a nulidade das CDAs. Este
só se instaura com a impugnação administrativa
oferecida pelo devedor. E o apelante não demons-
trou, nos autos, que chegou a oferecer tal impug-
nação, de forma que se pudesse concluir pela
existência do procedimento em apreço.

Lado outro, para a validade da imposição
das multas cobradas na execução embargada,
mostrava-se indispensável a prévia notificação
da apelante para sanar as irregularidades.
Somente após tal notificação, desde que não
fossem sanadas as irregularidades, é que as
multas poderiam ser validamente aplicadas.

Assim estabelece o art. 1º do Decreto nº
9.955/99 (fl. 26):

Os proprietários de caçambas coletoras de
terra e entulho, que infringirem os preceitos
da Lei nº 6.732, de 1994, e suas modifi-
cações, sejam eles contratantes ou contrata-
dos, serão notificados diretamente, por aviso
de recebimento ou por edital, para, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, adequar os pro-
cedimentos relativos à colocação e per-

manência de caçambas às exigências previs-
tas no Regulamento Municipal de Limpeza
Urbana, na Legislação Ambiental Municipal e
nas demais legislações, ou para recolher as
caçambas, sob pena de incorrerem nas
penalidades previstas no art. 10 da Lei 6.732,
de 1994, quais sejam (...).

Da leitura do dispositivo transcrito, pode-se
concluir que a aplicação das penalidades está
condicionada à prévia notificação para regulari-
zação da situação irregular.

Desde a inicial, o embargante bateu-se
pela inexistência de tal ato. Cumpre àquele que
alega a aprova de suas alegações. Mas, in
casu, trata-se de prova de fato negativo, de
forma que não era de se exigir do apelante a
prova da inexistência da notificação. À Fazenda
municipal cumpriria demonstrar que as penali-
dades foram aplicadas após a notificação para
regularização da situação. E tal prova não se
encontra nos autos, o que impõe o acolhimento
da pretensão recursal.

Ante tais argumentos, dou provimento à
apelação, para, reformando a sentença, julgar
procedentes os embargos e declarar extinta a
execução fiscal apensa, tendo em conta a inexi-
gibilidade dos títulos que a embasaram. Por
conseqüência, inverto os ônus da sucumbência,
impondo à apelada o ônus do pagamento das
custas e honorários de sucumbência, mantido,
em relação a estes últimos, o valor fixado em
primeiro grau.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Moreira Diniz - De acordo.

O Sr. Des. Carreira Machado - De acordo.

Súmula - REJEITARAM PRELIMINAR E
DERAM PROVIMENTO.

-:::-

ISSQN - CONTRATO DE LOCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - VEÍCULO - CONDIÇÕES FIXADAS
PELA CONTRATANTE - OBSERVÂNCIA - MOTORISTA - SERVIÇO ACESSÓRIO - ALÍQUOTA

APLICÁVEL
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Ementa oficial: Anulatória de débito fiscal
- ISSQN - Contratos de transporte e de locação
- Locação armada ou time charter - Admis-
sibilidade e caracterização - Observância aos
limites do poder de tributar. - No contrato de
transporte ou fretamento, em que se dá o veí-
culo a frete, há a constituição de uma mera obri-
gação de fazer, ou seja, o transporte por um
número de viagens ajustado (ponto a ponto),
um prazo certo e mediante quantia determi-
nada, ou seja, frete. Por outro lado, o contrato
de aluguel se caracteriza na cessão de posse
imediata do veículo, através de contrato de
locação e mediante o recebimento do aluguel.
Pode o locador ceder o uso do veículo a ou-
trem, por certo tempo, já devidamente armado
e equipado. Nesse caso, se o locador se sub-
mete às condições baixadas pelo locatário
quanto ao cumprimento de horários estabele-
cidos e ao controle de presença e permanência
dos empregados em serviço, à alteração unila-
teral pelo locatário dos horários da prestação
dos serviços, bem como da escola a ser aten-
dida e, ainda, obedece às rotas apresentadas
pelo locatário, o serviço do motorista constitui
mero acessório ao contrato principal de locação
de coisa, qual a do ônibus, caracterizando o
contrato de locação time charter. “É imperiosa a
imposição de limites ao poder de tributar. E a
observância dos conceitos jurídicos constitui
um desses limites”. “Somente o legislador
poderá atribuir efeitos tributários distintos,
alterando o alcance e o conteúdo dos institutos
e conceitos do Direito Privado, se inexistir
obstáculo na Constituição. Não o intérprete e
aplicador da lei”. 

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.

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2004. -
Gouvêa Rios - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Gouvêa Rios - Reportando-me
ao relatório lançado nos autos, observo que foram
satisfeitos os requisitos de admissibilidade (fls.
159-verso, 160, 173 e 181), motivo pelo qual co-
nheço do recurso.

Não foram argüidas preliminares, nem as
vi de ofício.

A autora requereu a declaração da nuli-
dade do Auto de Infração nº 030027-S, de
28.12.1999 (Lançamento nº 1360499030027S),
pelos seguintes motivos:

1) inobservância do art. 3º da Lei nº 8.666/93
(princípio da vinculação ao instrumento convo-
catório); 2) inobservância dos princípios da
moralidade e da razoabilidade (art. 37 da Cons-
tituição Federal); 3) os serviços prestados pelo
autor foram realmente de ‘locação de veículos
com motorista’, conforme contratado, e não os
serviços de ‘transporte’ (fl. 12).

- Tratando-se de locação de ônibus para transporte escolar, submetendo-se o contribuinte às
condições impostas pelo contratante quanto ao cumprimento de horários estabelecidos, controle de
presença e permanência dos empregados em serviço, alteração de horários, escola a ser atendida e
rotas apresentadas, o serviço prestado pelo condutor do veículo constitui mero acessório, sem
descaracterizar o contrato principal de aluguel de coisa, o que autoriza a incidência do ISSQN, com
aplicação da alíquota prevista para os serviços de locação.

- A observância de conceitos e formas de direito privado constitui um dos limites ao poder de
tributar, não podendo o intérprete e aplicador da lei alterar seu conteúdo e alcance.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.02.802542-7/001- Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
GOUVÊA RIOS 
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Em sua peça de contestação, o réu afirmou
que:

a autora deve ter-se equivocado ao insistir na
pretensão de pagar o ISS a menor uma vez
que a alíquota de 1% se refere à locação de
veículos e não à prestação de serviços de
transporte de passageiros. A autora não locou
simplesmente o seu ônibus, como fazem as
empresas de locação de veículos em geral
(que devem recolher a alíquota de 1%), mas
sim permaneceu encarregada de efetivamente
realizar o transporte escolar, isto é, não basta
ceder o veículo, também deverá ter um condu-
tor empregado da empresa para a execução
dos serviços (fl. 120).

O MM. Juiz decidiu pela configuração na
espécie de um contrato de transporte, e não de
mera locação (fls. 149 e 150), haja vista a sua
fundamentação para tanto, na direção de que as
obrigações da contratada em obedecer rigorosa-
mente às normas estabelecidas pela BHTRANS
e Prefeitura, orientadoras da qualidade dos ser-
viços de transporte escolar, bem como, em razão
da concorrência haver sido realizada, tendo sido
o menor preço unitário por viagem e, ainda, a par-
tir de 1º de junho de 2000, por ficarem alterados
os lotes e rotas dos ônibus para transporte diário
de alunos da rede municipal de ensino de Belo
Horizonte.

O Município de Belo Horizonte e a empresa
Rodoviário Vale do Sol Ltda. celebraram

contrato de locação de ônibus para transporte
diário de alunos da rede municipal de ensino,
decorrente da licitação concorrência 005/98,
em conformidade com a Lei 8.666/93 e Decreto
Municipal 7.878/94 (fls. 43).

Constitui objeto do aludido contrato “a
locação de ônibus com motorista para transporte
diário de alunos da rede municipal de ensino de
Belo Horizonte” (cláusula primeira, fl. 43), sendo
de se destacar que, também, dentre as obri-
gações da contratada (Rodoviário Vale do Sol
Ltda.) se encontram a de “submeter-se às
condições baixadas pela Secretaria Municipal de
Educação quanto ao cumprimento de horários
estabelecidos e ao controle de presença e perma-
nência dos empregados em serviço” (cláusula

2.5, fl. 44), submeter-se à alteração unilateral pela
Secretaria Municipal de Educação dos horários
da prestação dos serviços, bem como da escola
a ser atendida (cláusula 13.5, fl. 48) e, ainda, de
cumprir as rotas apresentadas pelo contratante:
fls. 50, 54 e 57/66.

Ora, no contrato de transporte ou freta-
mento, em que se dá o veículo a frete, há a cons-
tituição de uma mera obrigação de fazer, ou seja,
o transporte por um número de viagens ajustado
(ponto a ponto), um prazo certo e mediante quan-
tia determinada, ou seja, frete.

Por outro lado, o contrato de aluguel se
caracteriza na cessão de posse imediata do
veículo, através de contrato de locação e medi-
ante o recebimento do aluguel.

Sobre a confusão que doutrinadores de
escol fazem ao conceituar os contratos de locação
e fretamento (dar o veículo a frete), RICARDO
ALVARENGA esclarece:

Quem aluga cede a posse do bem em favor do
inquilino, para que este possa usá-lo, dentro da
finalidade a que se destina, durante o prazo da
locação. O risco de perecimento ou de deterio-
ração do objeto alugado passa a correr por
conta do inquilino, que se obriga a restituí-lo no
estado em que o recebeu, salvo o desgaste
natural ou em virtude do uso da coisa locada,
findo o prazo contratual (Código Civil, art.
1.192, inciso IV). Já em contrapartida, quando
se trata de prestação de serviço de transporte,
o que há, na espécie, é mera obrigação de
fazer, ou seja, executar o transporte de pas-
sageiros e/ou de cargas, mediante pagamento
da remuneração ajustada. Quem está fretando
o navio para realizar o transporte de uma parti-
da de mercadorias está, em verdade, firmando
com o proprietário da embarcação um contrato
de transporte, denominado, de forma apro-
priada, fretamento.
Não está, entretanto, ‘alugando’ tal navio, pois
esse jamais sairá da posse da empresa de
navegação ou de seu proprietário, mesmo
que sua condução seja realizada por um pre-
posto - tal como deve ser considerado o
‘capitão’, responsável pela tripulação e pelos
destinos da embarcação (Direito Aeronáutico:
dos Contratos e Garantias sobre Aeronaves,
Ed. Del Rey, 1992, p. 48).
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Assevere-se que, em determinadas oca-
siões, pode o locador ceder o uso do veículo a
outrem, por certo tempo, já devidamente arma-
do e equipado.

Se tal se verificar, temos que, como ensina
J. C. SAMPAIO DE LACERDA, em lição que se
aplica à hipótese, embora sobre exploração de
embarcação,

há o contrato conhecido pela designação de
time charter, também impropriamente incluído
entre uma das formas de fretamento. Trata-
se, ainda aqui, de outra forma de locação de
coisa, embora apresente tipo especial, uma
vez que está incluído no contrato o serviço de
tripulação (...) É, pois, o time charter um con-
trato de natureza especial, misto de locação
de coisa e de serviços, se bem deva ser reg-
ulado, na falta de regulamentação própria,
pelas normas concernentes à locação de
coisa, de vez que esse é o contrato principal,
ocupando o de locação de serviços lugar sim-
plesmente acessório. Pela apresentação
mista de locação de coisa e de locação de
serviços, têm-no alguns autores classificado
como fretamento. Entretanto, a distinção
torna-se nítida se se atender ao objeto dos
dois contratos: no fretamento o objeto é o
transporte e no time charter o uso do navio
por tempo determinado (Curso de Direito
Privado da Navegação, v. I, Biblioteca
Jurídica Freitas Bastos, 3ª ed., p. 167).

Portanto, na espécie, em que a contrata-
da se submete às condições baixadas pela
Secretaria Municipal de Educação quanto ao
cumprimento de horários estabelecidos e ao
controle de presença e permanência dos
empregados em serviço, à alteração unilateral
pela mesma Secretaria Municipal dos horários
da prestação dos serviços, bem como da escola
a ser atendida e, ainda, obedece às rotas apre-
sentadas pelo contratante, penso que o serviço
do motorista constitui mero acessório ao con-
trato principal de locação de coisa, qual a do
ônibus.

Não à toa, a Administração Pública forne-
cia à autora guias de recolhimento do ISSQN
indicando a alíquota inerente aos serviços de
locação (fls. 70/72).

Convém lembrar que, mudado o que
deve ser mudado, como asseverou o em. Des.
José Francisco Bueno:

o Código Tributário Nacional, no art. 110, con-
tém orientação segundo a qual a lei tributária
não pode alterar conceitos de direito privado uti-
lizados na Constituição para definir ou limitar
competências tributárias. Sobre o dispositivo, o
Ministro Marco Aurélio (STF-RE 116.121-3-SP)
escreveu: ‘O preceito veio ao mundo jurídico
como um verdadeiro alerta ao legislador
comum, sempre a defrontar-se com a premên-
cia do Estado na busca de acréscimo de recei-
ta’. Ou seja, não basta que a lei complementar
defina os serviços, com liberdade criativa, como
se vinha posicionando antes o próprio STF. Ao
contrário, é imperiosa a imposição de limites ao
poder de tributar. E a observância dos conceitos
jurídicos constitui um desses limites (TJMG -
Quinta Câmara Cível - Apelação Cível nº
1.0000.00.341755- 7/000(1) - Belo Horizonte -
Rel. Des. José Francisco Bueno - v.u. - J. em
25.03.2004 - Publ. em 30.04.2004).

Vale dizer, como atualiza MISABEL
ABREU MACHADO DERZI:

somente o legislador poderá atribuir efeitos
tributários distintos, alterando o alcance e o
conteúdo dos institutos e conceitos do Direito
Privado, se inexistir obstáculo na Constituição.
Não o intérprete e aplicador da lei (Direito
Tributário Brasileiro, ALIOMAR BALEEIRO, Ed.
Forense, 11ª ed., p. 690).

SERGIO FELTRIN CORRÊA comenta:

A Constituição Federal é sempre uma obra resul-
tante de muitos esforços. Em especial, a de 1988
assenta-se sobre múltiplos e longos conflitos
internos, que o legislador constituinte procurou
superar, ou pelo menos abrandar.
Pela leitura do art. 110, nítido complemento do
art. 109, não restam dúvidas. A lei ou o intérprete
nada podem em se tratando de conceitos e for-
mas de direito privado, utilizados de modo
expresso ou implícito pelas Constituições ou
Leis Orgânicas dos entes ali enumerados.
Embora o presente artigo reafirme algo indu-
vidosamente imutável, tenha-se em mente
que o legislador atuou com particular sabe-
doria ao registrar e impor as limitações cons-
tantes do art. 110. Ora, sendo impossível
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redefinir por lei conceitos postos em sede
constitucional, risco não haverá de ver-se a
Carta sem as cautelas e processos que lhe
são próprios, alvo de alterações.
Define Hugo de Brito Machado: ‘Aliás, o art.
110 do Código Tributário Nacional tem na ver-
dade um sentido apenas didático, meramente
explicitante. Ainda que não existisse, teria de
ser como nele está determinado. Admitir que a
lei ordinária redefina conceitos utilizados por
qualquer norma da Constituição é admitir que a
lei modifique a Constituição. É certo que a lei
pode, e deve, reduzir a vacuidade das normas
da Constituição, mas, em face da supremacia
constitucional, não pode modificar o significado
destas’ (ob. cit., infra, p. 82) (Código Tributário
Nacional Comentado, Coordenador: Vladimir
Passos de Freitas, Ed. RT, 2004, p. 536).

A jurisprudência é pacífica:

Processual civil - Imposto de renda - Leasing -
Descaracterização para fins tributários -
Inocorrência - Acórdão fundado na Lei Tributária
Nacional - CTN, art. 110 - (...) Em homenagem
ao princípio da livre convenção das partes quan-
to ao preço pactuado por ocasião da compra, o
contrato de leasing não pode ser descaracteri-
zado como sendo de compra e venda, pelo
Fisco, para fins tributários, se evidenciada uma
das situações previstas legalmente. Recurso
especial não conhecido (STJ - REsp 90.824/SP -
Rel. Min. Francisco Peçanha Martins - v.u. - J.
em 16.11.2000 - DJU de 18.12.2000, p. 174).

A lei tributária não pode desnaturar os institutos
colhidos do direito privado (art. 110, CTN) (TRF
- 3ª Região - AG 88148/SP - Relatora Juíza

Sallete Nascimento - J. em 17.11.1999 - DJU de
22.03.2000, p. 864).

Na espécie, o Município de Belo Horizonte
usou o veículo dentro da finalidade a que se des-
tinava, durante o prazo da locação, não estando
caracterizado o dever de recolhimento da alíquo-
ta do ISSQN de 5% (cinco por cento) sobre o
transporte de natureza estritamente municipal,
previsto pela Tabela II do Anexo à Lei Municipal
5.641/1989, que dispõe sobre os tributos cobra-
dos pelo Município de Belo Horizonte.

Ante o exposto, dou provimento ao apelo,
reformo a sentença, julgo o pedido procedente,
declaro a nulidade do Auto de Infração nº
030027-S, de 28.12.1999 (Lançamento nº
1360499030027S), e condeno o Município de
Belo Horizonte ao pagamento dos honorários
advocatícios, fixados em R$3.500,00 (três mil e
quinhentos reais), os quais serão monetaria-
mente corrigidos até o efetivo pagamento, de
acordo com a tabela divulgada pela Correge-
doria-Geral de Justiça, acrescidos, a partir do
trânsito em julgado dos juros legais.

Custas, pelo recorrido, isento.

A Sr.ª Des.ª Vanessa Verdolim Hudson
Andrade - De acordo.

O Sr. Des. Hugo Bengtsson - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

-:::-

MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE PRÓTESE AUDITIVA - SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE - MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA CONCORRENTE - LEGITIMIDADE PASSIVA - DIREITO

LÍQUIDO E CERTO - COMPROVAÇÃO

- A Justiça Estadual é competente para apreciar mandado de segurança impetrado contra ato
de autoridade municipal que deixa de fornecer a paciente prótese auditiva, vez que a gestão do
Sistema Único de Saúde está a cargo, concorrentemente, da União, dos Estados e Municípios,
com a finalidade de garantir o direito constitucional à vida e à saúde.

- O Secretário de Saúde é, no âmbito municipal, o gestor do sistema de saúde pública, exercendo,
no caso, a competência delegada, o que autoriza o manejo do mandado de segurança contra sua
recusa em fornecer prótese auditiva a paciente carente.



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 63-310, out./dez. 2004146

Ementa oficial: Mandado de segurança -
Sistema Único de Saúde - Município - Compe-
tência concorrente - Direito líquido e certo -
Comprovação - Artigo 196, Constituição Federal -
Segurança concedida. - A Justiça Estadual é
competente para apreciar mandado de segu-
rança contra ato da autoridade municipal que limi-
ta a concessão de próteses auditivas ao paciente,
vez que a gestão do Sistema Único de Saúde
está a cargo, concorrentemente, da União, dos
Estados e municípios, com a finalidade de garan-
tir o direito constitucional à vida e à saúde.
Presente o direito líquido e certo decorrente das
provas produzidas nos autos, deve ser mantida a
sentença que concedeu a segurança pleiteada,
visando a compelir o município a fornecer prótese
auditiva para deficiente desafortunado. “Normas
burocráticas não podem erigir-se em óbice à
obtenção de tratamento adequado ao cidadão
carente. Ponderando-se os valores em conflito,
cumpre alçar a patamar mais elevado aquele
que, tacitamente, justifica a existência do Estado
e de seus organismos correlatos, pois, acaso seja
o bem jurídico ‘vida’ relegado a um segundo
plano, haveria verdadeira inversão de objetivos
no âmbito da sistemática constitucional”. O direito
atravessa fronteiras no mesmo passo do viver da
humanidade. Não de um homem, mas de todos
os que se dão a existir. A ciência abre portas que
o direito não pode ignorar, e o direito cuida da
vida. Qualquer vida. Quanto mais vida, mais direi-
to. Quanto mais eficaz o direito, melhor a vida. Ou
mais garantida em sua dignidade tranqüila e
segura do outro e com o outro.

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
REJEITAR PRELIMINARES E CONFIRMAR A
SENTENÇA NO REEXAME NECESSÁRIO, PRE-
JUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2004.
- Gouvêa Rios - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Gouvêa Rios - Conheço da
remessa de ofício, decorrente da exigência do
duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos
do art. 12 da Lei 1.533/51.

Ao exame dos autos, verifica-se que
Antônio Figueiredo Ferreira impetrou mandado de
segurança visando à obtenção de próteses bila-
terais auditivas, uma vez que tais aparelhos não
são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde -
SUS, não dispondo de condições financeiras para
arcar com os custos da aquisição.

Há preliminares trazidas, cujo enfoque será
feito de acordo com a respectiva prejudicialidade.

Preliminar de incompetência absoluta.

Não há que se falar em incompetência
absoluta do Juízo, vez que, no âmbito muni-
cipal, o SUS é gerido pela Secretaria Municipal
de Saúde, órgão competente para custear as
despesas, competindo-lhe, ainda, autorizar e
promover as ações e serviços de saúde no
âmbito do município.

Ressalta-se que o município, ente federa-
tivo, participante do Sistema Único de Saúde, que
tem por princípio a “integralidade de assistência,

- O direito à saúde, extensivo a toda população e dever do Estado, encontra previsão nos arts. 6º
e 196 da Constituição Federal, normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Presente o dire-
ito líquido e certo decorrente das provas produzidas nos autos, deve ser mantida a sentença que
concedeu a segurança, determinando fornecesse o município aparelho a paciente que apresenta
apenas resquícios de capacidade auditiva e que não disponha de condições financeiras para
adquiri-lo.

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.03.185486-2/001 - Comarca de Belo
Horizonte - Relator: Des. GOUVÊA RIOS
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entendida como conjunto articulado e contínuo das
ações e serviços preventivos e curativos, indivi-
duais e coletivos, exigidos para cada caso em
todos os níveis de complexidade do sistema” (art.
7º, II, da Lei 8.080/90), está, sim, obrigado a aten-
der às necessidades do jaez da que aqui se dis-
cute, conforme firme orientação jurisprudencial:

Mandado de segurança - Sistema Único de
Saúde - Município - Competência concorrente -
Direito à vida - Previsão orçamentária - Irrele-
vância - Confirmação da remessa de ofício em
reexame necessário. - Em decorrência do direi-
to constitucional à vida e à saúde e em razão da
competência concorrente do Município, junta-
mente com a União e os Estados, relativamente
à gestão do Sistema Único de Saúde, impõe-se
a confirmação, em reexame necessário, da
sentença pela qual foi concedida a segurança e
se garantiu a internação de paciente em estado
grave em hospital conveniado (TJMG, Ap.
278.996-4, Rel. Des. Fernando Bráulio, 8ª
Câmara Cível, DJ de 13.06.2003).

SUS - Mandado de segurança contra ato do
Secretário Municipal - Competência da Justiça
Estadual - Assistência cardiológica completa -
Dever do Estado e direito do cidadão - Segu-
rança concedida - Sentença confirmada. - É a
Justiça Estadual a competente para apreciar
mandado de segurança contra ato da autori-
dade municipal que limita o âmbito da assis-
tência cardiológica ao paciente. Constitui direito
do cidadão e dever do Estado a proteção total à
saúde e à vida, e, no plano cardiológico, a cirur-
gia angioplástica, compreendendo, também, a
prótese denominada ‘stent’ (TJMG, Ap.
200.775-5, Rel. Des. Cláudio Costa, 5ª CCível,
DJ de 23.03.2001).

Rejeito, assim, a preliminar de incompe-
tência absoluta.

Preliminar de ilegitimidade passiva.

O Secretário Municipal de Saúde é o
gestor do sistema de saúde pública, no âmbito
do município. Dita gestão é de natureza ampla,
embora subordinada a regras previamente esta-
belecidas pelo Ministério da Saúde, gestor
nacional do mesmo sistema. Nesse caso, o
agente municipal apontado como autoridade
coatora exerce competência delegada.

Ensina-nos HELY LOPES MEIRELLES:

Considera-se autoridade coatora a pessoa que
ordena ou omite a prática do ato impugnado e
não o superior que o recomenda ou baixa nor-
mas para a sua execução (Mandado de
Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública,
Mandado de Injunção, Habeas Data, Malheiros
Editores, 13ª edição, página 34).

A jurisprudência sumulada do colendo
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que:

Praticado ato por autoridade, no exercício de
competência delegada, contra ela cabe o
mandado de segurança ou a medida judicial
(Súmula 510).

O tema é sumulado e não envolve a
necessidade de outros enfoques, pelo que tam-
bém rejeito essa preliminar.

No mérito, tem-se que com acerto decidiu o
MM. Juiz, pois se encontram presentes todos os
requisitos para a concessão da segurança plei-
teada, tendo havido a demonstração da liquidez e
certeza do direito a amparar o pedido, na forma
como postulada.

CLAYTON MARANHÃO, ao escrever
sobre o direito líquido e certo, ensina que:

(...) Cuida-se de conceito tipicamente processu-
al, onde, na realidade, significa certeza e liquidez
do fato, jamais do direito ou da lei. Portanto, é o
fato que deve ser líquido e certo, ainda que com-
plexo, isto é, fato documentalmente provado,
sem necessidade de dilações probatórias.
Consoante a jurisprudência, direito líquido e
certo é o que resulta de fato certo, e fato certo é
aquele capaz de ser comprovado de plano, por
documento inequívoco. ‘No mesmo sentido, a
seguinte decisão: O direito líquido e certo nada
tem, em si, com direito subjetivo. Diz respeito
única e exclusivamente à prova documental. Por
mais complicadas sejam as questões jurídicas, a
solução do conflito de interesses pode ser
alcançada através de mandado de segurança.
Os fatos - esses, sim - é que não podem ser con-
troversos e duvidosos’ (in Apontamentos sobre o
mandado de segurança individual e coletivo,
Curitiba: Gênesis - Revista de Direito Processual
Civil, julho/setembro de 2001, p. 468).
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O conjunto probatório constante dos autos
demonstra a necessidade de o impetrante fazer
uso de próteses auditivas, tendo em vista que
apresenta apenas resquícios de capacidade
auditiva, tudo conforme declaração médica de
fls. 27, 30/32.

Ademais, dispõe o art. 6º da CF/88:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde,
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, na
forma desta Constituição.

Já o art. 196 de referido diploma legal
assevera que:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso univer-
sal igualitário às ações e serviços para sua pro-
moção, proteção e recuperação.

Evidente, assim, que a saúde é direito
constitucionalmente previsto nos arts. 6º e 196
da Constituição Federal, extensivo a toda a
população, constituindo dever do Estado,
sendo que tais dispositivos não podem ser
entendidos como normas programáticas, pos-
suindo, ao contrário, eficácia plena e aplicabi-
lidade direta e imediata.

Com precisão cirúrgica trouxe a d. Procu-
radoria-Geral de Justiça às fls. 81/82, verbis:

Normas burocráticas não podem erigir-se em
óbice à obtenção de tratamento adequado ao
cidadão carente. Ponderando-se os valores
em conflito, cumpre alçar a patamar mais ele-
vado aquele que, tacitamente, justifica a
existência do Estado e de seus organismos
correlatos, pois, acaso seja o bem jurídico
‘vida’ relegado a um segundo plano, haveria
verdadeira inversão de objetivos no âmbito da
sistemática constitucional.

O direito atravessa fronteiras no mesmo
passo do viver da humanidade. Não de um
homem, mas de todos os que se dão a existir.

A ciência abre portas que o direito não
pode ignorar, e o direito cuida da vida. Qualquer
vida. Quanto mais vida, mais direito. Quanto
mais eficaz o direito, melhor a vida. Ou mais
garantida em sua dignidade tranqüila e segura
do outro e com o outro.

Sobre o tema, leciona JOSÉ AFONSO
DA SILVA:

E há de informar-se pelo princípio de que o direi-
to igual à vida de todos os seres humanos signi-
fica também que, nos casos de doença, cada
um tem o direito a um tratamento condigno de
acordo com o estado atual da ciência médica,
independentemente de sua situação econô-
mica, sob pena de não ter muito valor sua
consignação em normas constitucionais (Curso
de Direito Constitucional Positivo, São Paulo:
Malheiros, 2004, 23ª edição, p. 307).

Assim, é certo que o impetrante busca a
garantia de seu direito líquido e certo de rece-
ber atendimento digno e adequado de saúde,
que deve ser prestado pelo Poder Público, nos
termos do art. 196 da Constituição Federal, que
possui eficácia ampla e aplicabilidade direta e
imediata. Além do mais, a Lei nº 8.080/90 tam-
bém atribui aos municípios a responsabilidade
pela prestação dos serviços de saúde.

A prova documental encartada ab ovo
nestes autos, a meu sentir, formata com clareza
cristalina a existência do direito líquido e certo do
impetrante, que também narra na inicial as
providências que encetou em vão antes do avia-
mento do mandamus.

O expediente de fls. 39/42, conquanto
rotule a pretensão do impetrante como “simpá-
tica sob todos os aspectos”, “nobre” (fl. 39), não
desafirma as colocações do impetrante quanto
à postura omissiva do Estado como tal, e muito
se dedica a questões processuais, periféricas
ao direito buscado nestes autos, não questio-
nado quantum satis.

Pertinentes para reflexão as colocações do
maior jurista do século XX, FRANCESCO CARNE-
LUTTI (Metodologia do Direito, tradução de
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Frederico A. Paschoal, Bookseller Editora e
Distribuidora, 1ª edição, 2000) à página 28:

Fica claro que este é o mister mais elevado e
mais árduo de quem se aventura a conhecer o
Direito, e em torno do qual a ciência do Direito
pode obter os menores êxitos. As leis éticas,
diferentemente das lógicas, das econômicas e
das físicas, não se deixam catalogar. A luz da
Justiça é difícil, quase impossível, de decompor
em seu espectro como se faz com a luz solar.
Mas a ciência já cumpriu, sobre esse setor, em
grande parte, seu compromisso, quando adver-
tiu aos operadores do Direito, e entre estes
preferentemente ao legislador, que sua obra,
mesmo quando logicamente, fisicamente, eco-
nomicamente, esteja bem construída, é mais
frágil que o vidro, se o metal usado não foi
escavado das vísceras da justiça, tal como o
bronze no qual pode fundir-se a glória do legis-
lador. Cabe, precisamente, ao sábio em Direito,
e não a outro, preveni-lo ao legislador, e tam-
bém recordar-lhe que ele é o primeiro dos ser-
vos de Deus, no que está o maior risco, mas
também a maior nobreza de sua obra.

Este eg. Tribunal de Justiça, em situações
análogas, não diverge do entendimento acima
exposto, senão veja-se:

Mandado de segurança - Pedido de forneci-
mento de prótese auditiva - Paciente apenas
com restos auditivos - Direito líquido e certo -
Comprovação - Segurança concedida. - Se as
provas dos autos configuram a existência de
direito líquido e certo, deve ser mantida a sen-
tença que concedeu a segurança pleiteada,
visando compelir o município a fornecer prótese
auditiva para paciente que possui apenas restos
auditivos, com o objetivo de ser reintegrada à
sociedade. Sentença confirmada (TJMG, Ap.
101.888-3, Rel. Des. Eduardo Andrade, 1ª
Câmara Cível, DJ de 02.04.2004).

Constitucional e Administrativo - Mandado de
segurança - Tratamento de saúde - Emergência
- Direito líquido e certo - Concessão - Inteli-
gência dos arts. 196 e segs. da Constituição
Federal. - É de se conceder a ordem pleiteada,
via writ, para realização de tratamento de
emergência, custeado pelo SUS, presente o
direito líquido e certo do demandante (TJMG,
Ap. 311.954-2, Rel. Des. Dorival Guimarães
Pereira, 5ª Câmara Cível, DJ de 28.11.2003).

Pertinente o registro de que, conquanto
concedidas a liminar e a segurança, não engloba
qualquer delas a totalidade das pretensões bus-
cadas na inicial pelo impetrante.

Ocorre, não obstante, que a meu entendi-
mento a prestação jurisdicional monocrática deu o
devido amparo constitucional ao impetrante, que
teve resguardada a sua saúde, sendo certo que o
pedido não alcançado pela r. sentença escapa ao
reexame necessário e não foi objeto de recurso.

Por tais fundamentos, em reexame
necessário, confirmo a r. sentença monocrática,
prejudicados o recurso voluntário e a preliminar
do seu não-conhecimento.

Custas, ope legis.

A Sr.ª Des.ª Vanessa Verdolim Hudson
Andrade - De acordo.

O Sr. Des. Orlando Carvalho - De acordo.

Súmula - REJEITARAM PRELIMINARES E
CONFIRMARAM A SENTENÇA NO REEXAME
NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO
VOLUNTÁRIO.

-:::-

COISA JULGADA FORMAL - SENTENÇA TERMINATIVA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
POSSIBILIDADE

- As sentenças terminativas fazem apenas coisa julgada formal, na medida em que não examinam
a questão de direito material, ante a ausência de algum dos requisitos de admissibilidade para
análise do mérito. Preenchido tal requisito, nada impede a propositura de uma nova ação.

AGRAVO Nº 1.0358.04.003391-4/001 - Comarca de Jequitinhonha - Relator: Des. MOREIRA DINIZ
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Ementa oficial: Agravo de instrumento -
Coisa julgada formal - Possibilidade de redis-
cussão da matéria - Rejeição da preliminar -
Manutenção da decisão. - As sentenças termi-
nativas fazem apenas coisa julgada formal, na
medida em que não examinam a questão de
direito material, ante a ausência de algum dos
requisitos de admissibilidade para análise do
mérito. Preenchido tal requisito, nada impede a
propositura de uma nova ação.

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, 23 de setembro de 2004.
- Moreira Diniz - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Moreira Diniz - Reportando-me
ao relatório lançado nos autos, observo que foram
satisfeitos os requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual conheço do recurso.

Inicialmente, registra-se que a análise da
questão relativa à ilegitimidade do Instituto de
Terras de Minas Gerais-ITER/MG restou preju-
dicada, ante as informações prestadas pela
Juíza singular, que, em juízo de retratação,
reformou parte da decisão agravada, com a
manutenção daquela entidade no pólo passivo
da demanda.

No que se refere à alegação de coisa jul-
gada, após detida análise da documentação
constante dos autos, tenho que não assiste
razão aos agravantes.

Quando do julgamento da apelação inter-
posta nos autos da ação anulatória cumulada
com reintegração de posse velha (fls. 42/45-TJ),
anteriormente proposta pela agravada contra os
agravantes e Cândido Alves Rocha, o Tribunal de

Alçada do Estado de Minas Gerais assim decidiu
(fls. 16/21-TJ):

De se declarar nula a cessão de parte ideal do
direito a benfeitorias e construções, em razão
da falsidade parcial do documento, creio que
a sentença, nestes limites, andou bem, mas
no meu modesto entender, pecou por exces-
so quando declarou nulas a legitimação e
compra das terras devolutas, determinando
reintegração de posse.
Na verdade, com as terras primitivamente per-
tencendo ao Estado, a apelada passou a ser
terceira com relação ao negócio jurídico de
legitimação da posse e venda das terras devo-
lutas. Neste caso, fundada em possível direito
de continuação na posse e de preferência de
aquisição, poderia a apelada ficar até legiti-
mada a promover a rescisão do negócio e se
reintegrar na posse que lhe couber, mas, para
tanto, seu interesse só poderia nascer após a
necessária desconstituição do negócio jurídico,
de legitimação e venda, inclusive com a parti-
cipação indispensável do Estado alienante no
processo.
Exposto assim, estou dando provimento parcial
ao recurso, para declarar parcialmente nulo o
contrato de fls. 19-TA, considerando a não-par-
ticipação da apelada no negócio jurídico e per-
mitindo-lhe, em conseqüência, que demande
nas vias próprias os direitos que entender caber-
lhe em razão de tal decisão, julgando-a carece-
dora de ação quanto aos demais pedidos
(destaquei).

Nesse sentido, verifica-se que, naquela
ação, a agravada viu apenas um de seus pedidos
julgado procedente, tendo sido considerada care-
cedora de ação quanto aos demais, não havendo
impedimento para que ajuizasse nova demanda
para a defesa e reconhecimento destes, ante a
ocorrência da coisa julgada formal.

As sentenças transitadas em julgado geram
um efeito específico, que é a extinção do processo,
sendo elas definitivas (quando apreciam o mérito)
ou terminativas (quando não examinam o mérito).
É o fenômeno da coisa julgada formal, consistente
na imutabilidade da decisão de extinção dentro do
próprio processo, em razão de aquela decisão não
estar mais sujeita a qualquer recurso ordinário ou
extraordinário.
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As sentenças terminativas fazem apenas
coisa julgada formal, na medida em que não
examinam a questão de direito material, ante a
ausência de algum dos requisitos de admissibi-
lidade para análise do mérito. Preenchido tal
requisito, nada impede a propositura de uma
nova ação.

A sentença de mérito, por sua vez, além
do efeito formal de extinção do processo, uma
vez transitada em julgado, tem força de lei nos
limites da demanda proposta e em relação às
questões nela decididas, tornando imutáveis
seus efeitos materiais, impedindo o reexame da
lide em qualquer outro processo.

Quando do estudo dessas diferenças, LUIZ
RODRIGUES WAMBIER, FLÁVIO RENATO
CORREIA DE ALMEIDA e EDUARDO TALAMINI
lecionam sobre a coisa julgada formal:

Na doutrina aparece a expressão preclusão
máxima para designar a coisa julgada formal, e
isto significa que a coisa julgada formal se iden-
tifica de fato com o fim do processo, tendo lugar
quando da decisão já não caiba mais recurso
algum (ou porque a parte terá deixado escoar in
albis os prazos recursais ou porque terá inter-
posto todos os recursos). Torna-se indiscutível a
decisão naquele processo em que foi proferida,
já que o processo acabou. A indiscutibilidade

que nasce com a coisa julgada formal se limita
àquele processo em que a decisão tenha sido
proferida, e nisso se vê uma afinidade com o
instituto da coisa julgada formal e a preclusão, já
estudada, uma vez que ambas têm seus efeitos
adstritos aos processo em que se produzem.
Fazem coisa julgada formal, portanto, a sen-
tença que extingue o processo por carência de
ação, por faltar qualquer dos pressupostos
processuais, a sentença em que se homologa
transação ou a sentença que acolhe ou rejeita
o pedido do autor (Curso Avançado de
Processo Civil. 3ª ed., Revista dos Tribunais:
2000, v. 1, p. 615).

Assim, não há que se falar em violação
do comando contido nos artigos 471 e 473 do
Código de Processo Civil, ante a ocorrência da
coisa julgada formal apenas, permitindo-se a
rediscussão da matéria.

Com tais considerações, nego provimento
ao agravo.

Custas, pelos agravantes.

O Sr. Des. Carreira Machado - De acordo.

O Sr. Des. Almeida Melo - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - PROCEDIMENTO - OBTENÇÃO DE
INFORMAÇÕES - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - EXISTÊNCIA - PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE -

SEGURANÇA CONCEDIDA

- É admissível a propositura de mandado de segurança em defesa de direito líquido e certo à
obtenção de informações pertinentes ao procedimento de licitação, porque a Constituição
prevê o acesso às informações de interesse particular dos cidadãos, não sendo exigível que o
impetrante especifique a finalidade das certidões.

- Nos procedimentos da Lei 8.666/93, é assegurado o acesso às informações aos cidadãos inte-
ressados, porque a norma que dispõe sobre licitações e contratos administrativos não prevê o
sigilo de informações referentes aos procedimentos, sendo possível o acompanhamento por
qualquer cidadão interessado, em prol do princípio da publicidade, consagrado no art. 3º da
referida lei.

REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0433.03.089435-9/001 - Comarca de Montes Claros - Relator:
Des. MOREIRA DINIZ



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 63-310, out./dez. 2004152

Ementa oficial: Mandado de segurança -
Procedimento licitatório - Obtenção de infor-
mações - Direito líquido e certo - Existência -
Princípio da publicidade - Segurança concedida.
- Nos procedimentos da Lei 8.666/93, é assegu-
rado o acesso às informações aos cidadãos
interessados, porque a norma que dispõe sobre
licitações e contratos administrativos não prevê o
sigilo de informações referentes aos procedi-
mentos, sendo possível o acompanhamento por
qualquer cidadão interessado, em prol do princí-
pio da publicidade, consagrado no artigo 3º da
referida lei.

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 CONFIRMAR A SENTENÇA NO
REEXAME NECESSÁRIO.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2004. -
Moreira Diniz - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Moreira Diniz - Reportando-me
ao relatório lançado nos autos, observo que o feito
envolve reexame necessário, ante a sentença
concessiva de segurança contra o Município de
Montes Claros.

Trata-se de mandado de segurança para
defesa de direito líquido e certo de acesso a
cópias de documentos relacionados com
processo de licitação, entendendo o impetrante
que tal acesso não representa perigo à segu-
rança nacional e à sociedade no âmbito estatal.

De início, vejo que não há como falar em
ilegitimidade, na medida em que o impetrante
alega existência de direito líquido e certo em
decorrência da negativa de fornecimento de infor-
mações atinentes ao procedimento licitatório. O
mandamus foi direcionado contra o Secretário

Municipal de Administração de Montes Claros,
que é a autoridade coatora, por ser o responsável
pelos serviços administrativos referentes aos
processos de concorrência pública.

Resta admissível a propositura do manda-
do de segurança em defesa de direito líquido e
certo de obtenção de informações pertinentes ao
procedimento de licitação, porque a Constituição
prevê o acesso às informações de interesse par-
ticular dos cidadãos. Assim, não é exigível que o
impetrante especifique a finalidade das certidões.

A norma legal que dispõe sobre licitações
e contratos administrativos não prevê o sigilo de
informações referentes aos procedimentos,
sendo reconhecível, portanto, a publicidade dos
atos, com a possibilidade de acompanhamento
por qualquer cidadão interessado. Há de se
admitir, também, que o conhecimento público
dos procedimentos previstos na Lei 8.666/93
não representa ofensa ao interesse público,
não podendo ser impedido o acesso às infor-
mações destinadas aos interessados.

Aliás, o princípio da publicidade está pre-
visto no artigo 3º da Lei 8.666/93, dizendo res-
peito não apenas à divulgação do procedimento
para conhecimento de todos os interessados,
como também aos atos administrativos prati-
cados nas várias fases procedimentais, assegu-
rando a todos a possibilidade de fiscalização de
sua legalidade.

Com tais apontamentos, em reexame
necessário, confirmo a sentença.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Carreira Machado - De acordo.

O Sr. Des. Almeida Melo - De acordo.

Súmula - CONFIRMARAM A SENTENÇA
NO REEXAME NECESSÁRIO.

-:::-
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Ementa oficial: Tributário -. IPTU - Isenção
- Imóvel tombado - Taxas de limpeza e ilumi-
nação públicas - Inconstitucionalidade. - O imó-
vel tombado é isento de IPTU, nos termos dis-
postos no art. 9º da Lei nº 5.839/90 do município
de Belo Horizonte. Os serviços de limpeza e ilu-
minação públicas não possuem o caráter de
especificidade e divisibilidade imprescindível à
instituição válida de taxas a eles correspon-
dentes. Taxas que apresentam base de cálculo
própria de imposto, reveladora capacidade eco-
nômica dos contribuintes, violam o disposto no
art. 145, § 2º, da CF/88.

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 NO
REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADA A
PRIMEIRA APELAÇÃO E DAR PROVIMENTO
PARCIAL À SEGUNDA APELAÇÃO.

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2004. -
Audebert Delage - Relator.

Notas taquigráficas

Assistiu ao julgamento, pelo apelante, o Dr.
Luiz Fernando V. Nogueira, e proferiu sustentação
oral, pelo apelado, o Dr. José Rubens Costa.

O Sr. Des. Audebert Delage - Nos autos da
ação anulatória de lançamento fiscal ajuizada por
Flávio Pentagna Guimarães e outros contra a
Fazenda Pública do Município de Belo Horizonte,
a r. sentença de fls. 1.017/1.027, complementada
pela decisão de fl. 1.046, julgou procedentes os
pedidos, para o fim de reconhecer, a favor dos
então autores e com relação ao imóvel descrito
na inicial (Gleba do Acaba Mundo), a isenção no
que tange ao IPTU (art. 9º da Lei Municipal nº
5.839/90) e, incidenter tantum, a inconstituciona-
lidade das taxas municipais de limpeza e ilumi-
nação públicas, anulando os respectivos lança-
mentos e determinando a devolução dos valores
recolhidos indevidamente, devendo a Fazenda
municipal suportar as despesas processuais
desembolsadas pelos autores, assim como hono-
rários de perito e advocatícios, fixados estes últi-
mos em R$3.000,00 (três mil reais).

Determinado o reexame necessário da
decisão, ambas as partes, inconformadas,
apelaram.

A Fazenda Pública do Município de Belo
Horizonte (fls. 1.033/1.045) alega, de início, que o
imóvel em questão não mantém as características
que justificaram o tombamento, motivo por que
não mais subsistiria a isenção reconhecida. Afirma
a constitucionalidade das taxas de iluminação e
limpeza públicas. Insurge-se contra os critérios uti-
lizados pela decisão na definição dos juros e cor-
reção monetária incidentes sobre os valores cuja
devolução restou determinada.

IPTU - ISENÇÃO - IMÓVEL TOMBADO - TAXAS DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICAS -
INCONSTITUCIONALIDADE

- O imóvel tombado é isento de IPTU, nos termos dispostos no art. 9º da Lei nº 5.839/90 do
Município de Belo Horizonte.

- Os serviços de limpeza e iluminação públicas não possuem o caráter de especificidade e
divisibilidade imprescindível à instituição válida de taxas a eles correspondentes.

- Taxas que apresentam base de cálculo própria de imposto violam o disposto no art. 145, § 2º,
da CF/88.

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.98.141744-7/001 - Comarca de Belo
Horizonte - Relator: Des. AUDEBERT DELAGE
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Os então autores (fls. 1.049/1.055) batem-
se pela majoração da verba honorária fixada em
primeiro grau.

Contra-razões às fls. 1.058/1.074 (pelos
então autores) e 1.115/1.118 (pela Fazenda
municipal).

Deixou-se de remeter os autos à Procura-
doria de Justiça, tendo em conta a manifestação
ministerial de fls. 890/891.

Conheço das apelações e do reexame, pre-
sentes os requisitos de sua admissibilidade.

Tenho para mim que a r. decisão de
primeiro grau, no que diz respeito à isenção rela-
tiva ao IPTU, colocou a questão em seus devidos
termos.

Dispõe o art. 9º da Lei Municipal nº
5.839/90:

Art. 9º - Os imóveis tombados na forma da Lei,
por quaisquer instituições públicas de proteção
do patrimônio histórico e artístico, ficam isentos
do Imposto Predial e Territorial Urbano sobre
eles incidente, durante o período em que manti-
verem as características que justificaram seu
tombamento.

O município expressamente admite que o
imóvel de propriedade dos então autores encontra-
se situado no perímetro de tombamento da Serra
do Curral. A prova pericial produzida nos autos
também aponta neste sentido (fl. 572, resposta ao
11º quesito; e fl. 902, resposta ao primeiro pedido
de esclarecimentos).

Aliás, a este respeito, em feitos envolvendo
situações semelhantes à presente, este egrégio
Tribunal tem, reiteradamente, reconhecido a
condição de tombado de imóvel situado no
perímetro da Serra do Curral. Confira-se, a
propósito, decisão desta colenda Câmara, da lavra
do em. Des. Almeida Melo, trasladada às fls.
643/650.

A Fazenda objeta ao reconhecimento da
isenção, afirmando que o imóvel não manteve as
características que justificaram seu tombamento.

No entanto, a própria administração municipal, em
parecer técnico de fls. 674/675, afirma que as
condições de ocupação da área mantêm as carac-
terísticas básicas da época da deliberação do
tombamento por parte do Conselho Deliberativo do
Patrimônio Cultural do Município de Belo Hori-
zonte. As modificações apontadas referem-se a
eventos naturais (queimadas), conseqüências de
atividade de exploração mineral consentida pelo
município (licenciada pelo COMAM - Conselho
Municipal do Meio Ambiente) e colocação de out
doors, também autorizados. É dizer: as modifi-
cações, se é que existentes, foram consentidas
e/ou autorizadas pelo município, o que não afasta
o reconhecimento da isenção em relação ao IPTU.
A esse respeito, são valiosas as respostas aos
pedidos de esclarecimento de fls. 902/908.

Por isso, o imóvel em questão é, tal como
restou decidido em primeiro grau, isento em
relação ao IPTU.

No que diz respeito às taxas objeto de ques-
tionamento, com base em dois fundamentos, en-
tendo-as inconstitucionais:

- primeiro: as taxas de serviço, espécie a
que pertencem as taxas objeto dos presentes
autos, devem ter por fato gerador a prestação
de serviço específico e divisível (art. 145, inc. II,
da CF/88), ou seja, aqueles que podem ser
destacados em unidades autônomas de inter-
venção, de utilidade ou de necessidade pública
(art. 79, inc. II, do CTN) e que sejam suscetíveis
de utilização separada pelos contribuintes (art.
79, inc. III, do CTN).

Os serviços que são tidos pelo município
como justificadores da cobrança das taxas em
questão (limpeza e iluminação públicas) são
prestados à coletividade e, por isso, devem ser
financiados com o produto da arrecadação dos
impostos.

Ante a relação contemplada pelo art. 30
da Lei Municipal nº 5.641/89, a outra conclusão
não se pode chegar. Os serviços ali mencio-
nados - coleta e remoção de lixo domiciliar; var-
rição de vias públicas, limpeza de bueiros, de
bocas-de-lobo e de galerias de águas pluviais;
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capina periódica, manual, mecânica ou química;
desinfecção de vias e logradouros públicos - não
possuem o caráter da especificidade e divisibili-
dade necessárias para dar suporte à instituição
válida de taxas.

- segundo: as taxas violam, também, o dis-
posto no art. 145, § 2º, da CF/88, uma vez que sua
base de cálculo afere a capacidade econômica
dos contribuintes, na medida em que toma como
parâmetro a área ou o padrão de acabamento de
imóvel de sua propriedade, coincidindo parcial-
mente com a base de cálculo do IPTU. Em algu-
mas hipóteses, a taxa de iluminação toma por
base o consumo mensal de energia do imóvel, o
que revela a mesma inconstitucionalidade.

Esta colenda Câmara tem decidido pela
inconstitucionalidade das referidas taxas, con-
forme se depreende das seguintes apelações: AP
nº 229.040-1/00, Acórdão Publicado em
06.08.2002, Rel. Des. Hyparco Immesi; AP nº
257.718-7/00, acórdão publicado em 18.06.2002,
Rel. Des. Almeida Melo; AP nº 194.668-0/00,
acórdão publicado em 26.06.2001, Rel. Des.
Carreira Machado.

A orientação do STF pela mesma inconsti-
tucionalidade encontra-se a tal ponto sedimentada
que, com relação à matéria, tem sido aplicado o
disposto no art. 557 do CPC, negando-se segui-
mento a recursos interpostos pelos fiscos munici-
pais ou provendo-se, monocraticamente, aqueles
oferecidos pelos contribuintes. Confira-se:

O recurso merece provimento. É que o acórdão
recorrido está em manifesto confronto com a
orientação do STF, sintetizada neste prece-
dente: ‘Agravo regimental. Constitucional.
Tributário. Taxa de coleta de lixo e limpeza
pública. Lei 691/84, com alterações da Lei
1.513/89. Violação ao art. 145, II e § 2º, da
Constituição Federal. - I - Não é legítima a
cobrança de taxa quando vinculada não apenas
à coleta de lixo domiciliar, mas também à
limpeza de logradouros públicos, em benefício
da população em geral, sem possibilidade de
individualização dos respectivos usuários. - II -
RE provido. Agravo improvido’ (Velloso, RE
250.946, DJ de 23.08.02). Conheço do recurso
e lhe dou provimento para ajustar o acórdão
recorrido à orientação do STF, neste ponto

invertido o ônus da sucumbência (R. Extr. nº
357.040/MG, DJ de 07.11.2002).

Recentemente, no que diz respeito à taxa
de iluminação pública, o STF editou a Súmula
de nº 670, que assim dispõe:

O serviço de iluminação pública não pode ser
remunerado mediante taxa.

Está a merecer reforma a decisão em
reexame no que se refere à parte de seu dis-
positivo. Houve determinação de devolução de
valores indevidamente recolhidos. No entanto,
não há, na inicial da ação anulatória de lança-
mento fiscal, qualquer pedido de restituição de
indébito, até porque, ao que parece, sequer
houve recolhimento dos tributos questionados
nos autos (IPTU e taxas municipais referentes
aos exercícios de 1994, 1995, 1996, 1997 e
1998). Assim, neste ponto, a sentença é extra
petita, impondo-se o decote de tal parte do dis-
positivo. Aliás, o douto Procurador dos então
autores, Professor José Rubens, com a perti-
nência de sempre, expressamente se refere,
nas contra-razões de fls. 1.058/1.074, ao lapso
existente na decisão, afirmando não existir na
ação qualquer pedido de repetição.

No que tange à pretensão deduzida pelos
então autores na apelação de fls. 1.049/1.055,
tenho para mim que ela está a merecer acolhi-
mento parcial. Considero aplicável, à hipótese dos
autos, o art. 20, § 4º, do CPC. Mas, data venia, os
honorários foram fixados em valor insuficiente a
remunerar o trabalho perpetrado pelo i. procu-
rador dos autores. A causa, embora verse questão
jurídica já amplamente debatida nos tribunais,
envolve valores significativos e teve tramitação
demorada (foi ajuizada em 1998), com produção
de prova pericial, de forma que R$ 3.000,00 (três
mil reais) não são, a meu sentir, aptos a remu-
nerar, condignamente, os patronos daqueles que
saíram vitoriosos na causa, configurando, até
mesmo, prêmio à parte sucumbente.

Assim, considero que R$ 10.000,00 (dez
mil reais) seriam condizentes com os critérios
das alíneas do art. 20, § 3º, do CPC, a que faz
menção o § 4º do mesmo dispositivo (grau de
zelo profissional, lugar da prestação de serviços,
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natureza e importância da causa, trabalho reali-
zado pelo advogado e tempo exigido para seu
serviço).

Ante tais considerações, em reexame
necessário, reformo a sentença, em parte, tão-só
para decotar de seu dispositivo a determinação de
devolução de quantias indevidamente recolhidas e
julgo prejudicada a apelação da Fazenda Pública
do Município de Belo Horizonte. Dou provimento
parcial ao apelo de Flávio Pentagna Guimarães e
outros, também reformando a sentença, majorar a

verba honorária imposta, para o importe de R$
10.000,00 (dez mil reais).

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Moreira Diniz - De acordo.

O Sr. Des. Carreira Machado - De acordo.

Súmula - REFORMARAM A SENTENÇA
NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADA
A PRIMEIRA APELAÇÃO E DERAM PROVI-
MENTO PARCIAL SEGUNDA APELAÇÃO.

-:::-

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL PÚBLICO - CONCESSÃO DE USO - NÃO- PARTICIPAÇÃO
DO RÉU - MERO DETENTOR - BENFEITORIAS - INDENIZAÇÃO - PAGAMENTO JÁ EFETUADO

- Validada a posse de bem público somente por contrato de concessão de direito real de uso, o
fato de não haver o ocupante do imóvel participado daquele pacto, o que o torna mero detentor,
autoriza seja contra ele ajuizada ação de reintegração de posse pelo poder concedente.

- Comprovado haver sido indenizada a ex-companheira do réu pelas benfeitorias introduzidas no
imóvel, quando da rescisão do contrato de concessão de uso, impossível postular idêntica
reparação em autos de ação de reintegração de posse intentada pela entidade de direito público.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0518.02.010227-4/001 - Comarca de Poços de Caldas - Relator: Des.
LUCAS SÁVIO DE VASCONCELLOS GOMES

Ementa oficial: Possessória - Imóvel público
- Concessão de uso - Não-participação no pacto -
Mera detenção - Reintegração procedente -
Benfeitorias - Indenização já paga. - Caracterizado
que a posse do imóvel reintegrando somente é
validada por contrato de concessão de direito real
de uso, resulta que, a não-participação do réu
nesse pacto configura a sua mera detenção sobre
o mesmo, viabilizando ao município valer-se da
ação possessória para ser readmitido na posse do
referido bem. Comprovado que o ente público
indenizara a ex-companheira do réu pelas ben-
feitorias introduzidas no imóvel reintegrando,
falece-lhe o direito para postulá-las na ação reinte-
gratória intentada. Apelação desprovida.

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, 25 de novembro de 2004. -
Lucas Sávio de Vasconcellos Gomes - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Lucas Sávio de Vasconcellos
Gomes - Trata-se de apelação intentada por
Márcio Gaspar Xavier contra sentença que julgou
procedente ação de reintegração de posse, pro-
movida pelo Município de Poços de Caldas.

As razões recursais das partes e o motivo
pelo qual se deixou de solicitar o parecer da ilus-
trada Procuradoria-Geral de Justiça foram explici-
tados, sumariamente, no relatório de fls.
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Conhece-se do recurso, por subsumir-se
aos requisitos de sua admissibilidade.

O apelante sustenta que mantinha um
concubinato com a pessoa que pactuou com o
apelado a concessão de direito real de uso
sobre o imóvel reintegrando, inclusive a sua
renda pessoal serviu para garantir a conse-
cução do contrato respectivo. Nesse sentido,
afirma que despendeu vasto numerário à edifi-
cação de benfeitorias no aludido imóvel, por
isso entende que a sua permanência nele,
mesmo após a saída da concubina do lar, não
pode ser considerada esbulho, principalmente
por ter sido reconhecido o seu direito sobre a
meação dos bens do casal. Portanto, considera
que tais circunstâncias conduzem à impro-
cedência desta ação reintegratória, com a refor-
ma da sentença por este Tribunal.

Do exame do espectro probatório inserto
no processado, dessumo que o apelante não
possui razão no seu inconformismo contra a
sentença fustigada, em face de os documentos
acostados na peça de ingresso (fls. 07/10) e na
peça tuiutiva (fls. 37/86) não confirmarem a sua
participação no contrato de fls. 07/08, alusivo à
concessão de uso do imóvel reintegrando. Tam-
bém a prova testemunhal coletada na a.i.j. (fls.
172/177) nada noticia sobre a participação do
apelante no referido pacto com a Munici-
palidade de Poços de Caldas, quanto à con-
cessão de uso do imóvel reintegrando. Assim,
falece-lhe qualquer direito a sua utilização, a
qual seria legitimada, tão-só, pelos termos do
referenciado contrato, por se tratar de bem
público.

Portanto, dada a natureza de bem público
do imóvel reintegrando, resulta que o mesmo é
insuscetível de ser objeto de posse, na forma
pretendida pelo apelante. Essa circunstância é
demonstrativa de que jamais teve posse sobre o
imóvel reintegrando, mas sim a sua simples
detenção física, o que não lhe gera as conse-

qüências jurídicas inerentes ao exercício do
instituto da posse, ou seja, qualquer direito na
permanência no aludido bem. Tal situação, a
meu ver, por si só, facultaria ao apelado ser
readmitido no referenciado imóvel.

Sobre o tema, já se pronunciou o egrégio
1º Tribunal de Alçada Cível Paulista, que ora se
transcreve:

Reconhecido o domínio público da área questio-
nada, só o ente público e a ninguém mais é líci-
to invocar posse. A noção de posse não é isola-
da. Está condicionada ao critério da lei, que fixa
seus efeitos e alcance, sobrepondo-se à vontade
dos particulares. Isto é, a ordem jurídica, não a
vontade do sujeito, diz o que é simples detenção
e o que é posse (JTACivSP, 79/106).

Outrossim, saliente-se que as eventuais
benfeitorias incorporadas ao imóvel supramen-
cionado foram alvo de indenização pelo apelado,
que foram pagas à ex-companheira do apelante,
quando rescindiram o contrato de concessão de
uso do imóvel reintegrando, segundo noticiado
nos documentos de fls. 09/10, corroborado pelos
depoimentos das testemunhas encartados às fls.
172/173 e fl. 177. Destarte, emerge que qualquer
ressarcimento almejado pelo apelante, por even-
tuais gastos nas edificações de benfeitorias no
imóvel em tela, haverá de ser pleiteado da sua ex-
companheira, conforme bem fixado na sentença
sob foco.

Isto posto, nego provimento ao apelo em
apreço.

Sem custas, por estar o autor sob a égide
da assistência judiciária.

O Sr. Des. Kildare Carvalho - De acordo.

O Sr. Des. Lamberto Sant’Anna - De
acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ABERTURA AOS DOMINGOS E FERIADOS - 

LEGALIDADE - COMPETÊNCIA
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Ementa oficial: Mandado de segurança -
Estabelecimento comercial - Abertura aos domin-
gos e feriados - Legalidade. - Tendo em vista as
exigências contemporâneas, predomina a com-
petência da União para legislar sobre questões re-
lativas às atividades comerciais varejistas em todo
o território brasileiro, evidenciando-se que o inte-
resse coletivo, de abrangência nacional, prevalece
sobre o interesse do município, cuja competência
para legislar sobre a matéria é supletiva. Após
várias medidas provisórias, foi promulgada a Lei nº
10.101, de 19.12.2000, dispondo sobre a partici-
pação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa, que autoriza, no art. 6º, “a partir de 9
de novembro de 1997, o trabalho aos domingos no
comércio varejista em geral, observado o art. 30,
inciso I, da Constituição”, sem distinguir o ramo de
atividade.

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 CONFIRMAR A SENTENÇA NO
REEXAME NECESSÁRIO.

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2004. -
Wander Marotta - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Wander Marotta - Conheço da
remessa oficial

Edgar Donizete de Paiva - ME e outros
comerciantes estabelecidos no Município de Poço

Fundo, impetraram mandado de segurança, com
pedido de liminar, contra ato do Sr. Prefeito
Municipal de Poço Fundo, Edésio Vasconcelos de
Oliveira, alegando, para tanto, que são proprie-
tários de pequenos estabelecimentos comerciais
situados naquela cidade, abertos diariamente,
inclusive aos sábados, domingos e feriados, tudo
de acordo com os alvarás de licença para fun-
cionamento, expedidos pela Prefeitura Municipal;
que foram supreendidos por agente fiscal
proibindo-os de abrirem seus estabelecimentos
aos domingos e feriados, sob pena de multa, inclu-
sive fechamento, caso insistissem em descumprir
a ordem, ao argumento de estar cumprindo deter-
minações da autoridade impetrada, já que o art.
237, § 1º, do Código de Posturas do Município
proíbe a prática do comércio aos domingos e feria-
dos. Enfatizam a inconstitucionalidade do referido
dispositivo legal, ferindo o direito líquido e certo dos
impetrantes, motivo pelo qual pugnam pelo deferi-
mento da liminar e posterior concessão da ordem,
para que a autoridade coatora se abstenha de
autuar, multar e impor penalidades pelo funciona-
mento aos domingos e feriados.

Deferida a liminar, vieram aos autos as
informações da autoridade apontada coatora,
ressaltando que a questão da não-aplicabilidade
da lei municipal já foi anteriormente questionada
pelo Poder Executivo, visando à alteração que
possibilitasse o trabalho dos comerciantes nos
finais de semana. Apesar de o projeto de lei ter
sido enviado à Câmara Municipal, foi rejeitado
pelos vereadores, que aprovaram outro alterando
o horário de funcionamento do comércio de
segunda a sábado, impedindo o trabalho aos
domingos, finalizando por pugnar pela concessão
da segurança.

- Compete á União legislar sobre questões relativas às atividades comerciais varejistas em todo o
território brasileiro, evidenciando-se que o interesse coletivo, de abrangência nacional, prevalece
sobre o interesse do município, cuja competência para legislar sobre a matéria é supletiva.

- Com o advento da Lei 10.101, de 2000, há autorização legal para o trabalho em domingos e
feriados em comércio varejista em geral, o que afasta a aplicação de lei municipal que conflita
com a norma ali prevista.

REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0517.04.910503-7/001 - Comarca de Poço Fundo - Relator: Des.
WANDER MAROTTA
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Às fls. 86/91, manifestou-se o Ministério
Público opinando pela concessão da ordem.

A sentença (fls. 93/95) concedeu a segu-
rança e, confirmando a liminar, determinou que a
autoridade coatora se abstivesse de mandar
autuar, multar e impor quaisquer penalidades aos
autores, pela abertura dos estabelecimentos
comerciais aos domingos e feriados, conde-
nando-a a restituir o valor das custas pagas pelos
impetrantes.

O mandado de segurança visa proteger
direito subjetivo individual, líquido e certo, que deve
ser comprovado documentalmente e de plano. In
casu, pretendem os impetrantes se lhes reconheça
o direito líquido e certo de poderem manter seus
estabelecimentos comerciais em funcionamento,
nos domingos e feriados, sem que sejam penaliza-
dos pela Administração Pública.

A Lei Federal nº 604/49, que dispõe acerca
do repouso semanal remunerado, bem como do
pagamento de salário nos dias de feriados civis e
religiosos, foi regulamentada pelo Decreto nº
27.048/49, que disciplinou a possibilidade de tra-
balho nos domingos e feriados, enumerando tam-
bém as atividades de comércio que envolvam
gêneros de primeira necessidade. Entretanto, nos
dias de hoje, é inadmissível limitar-se a incidência
das referidas normas legais apenas aos mercados,
devendo atingir também o comércio em geral.

O País atravessa uma crise social de
desemprego, e a abertura do comércio aos
domingos e feriados, sem dúvida, minimiza o
grave problema, gerando mais fontes de trabalho
e ensejando, também, a arrecadação de mais
impostos, possibilitando ao Poder Público satis-
fazer as necessidades da coletividade de forma
mais eficaz.

Não resta dúvida de que o município agiu
valendo-se do seu poder de polícia, em razão da
existência de lei municipal proibindo o comércio
de funcionar.

Dispõe a Constituição Federal:

Art. 21. Compete à União: (...)

XXIV - organizar, manter e executar a
inspeção do trabalho; (...)

Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual,
eleitoral, agrário marítimo, aeronáutico, espacial
e do trabalho. (...)

Tendo em vista as exigências contempo-
râneas, predomina a competência da União para
legislar sobre questões relativas às atividades
comerciais varejistas em todo o território
brasileiro, evidenciando-se que o interesse cole-
tivo, de abrangência nacional, prevalece sobre o
interesse do município, cuja competência para
legislar sobre a matéria é supletiva.

Discorrendo sobre a competência supletiva
do município, CELSO RIBEIRO BASTOS assim se
posiciona (in Comentários à Constituição do Brasil,
Ed. Saraiva, 1993, v. 3, t. II, p. 227):

Assim sendo, uma primeira conclusão logo se
impõe: não cabe ao município suplementar a
legislação federal constante do art. 22 da
Constituição. Primeiramente, porque o próprio
artigo deixa claro que as matérias nele arroladas
são da alçada privativa da União. É certo que o
parágrafo único desse mesmo artigo vai tenue-
mente amenizar o caráter exclusivo dessas
competências; elas poderão ser objeto de dele-
gação aos Estados-membros, sendo certo ainda
que, ao praticar o ato delegatório, que é uma lei
complementar, deverá esta limitar a outorga de
poderes a ‘questões específicas das matérias
relacionadas neste artigo’.

É indubitável que, se a passagem de compe-
tência da União para os Estados foi cercada de
cautelas a tornar em termos práticos quase
impossível a sua aplicação, não se poderiam
tê-las como estendidas aos municípios por
força de uma vaga expressão ‘no que couber’.
Além do mais, a outorga de poderes que é feita
aos Estados, como vimos, versa tão-somente
sobre questões específicas. Ora, se o Estado
cumpriu essa tarefa, já não há mais nada a ser
cuidado, e, se ele não exerceu a competência
a ele delegada, também ao município não é lí-
cito considerar-se investido de poderes para
suplementar a lei federal diretamente.
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Um poder dessa espécie, de incondicionada-
mente suplementar a legislação federal de
forma direta, é conflitante com as exigências
feitas para o exercício da atividade suplementar
pelos Estados-membros.

Diante de todas estas razões, uma conclusão
se impõe: a de que a cláusula ora versada
não abrange as leis federais que tenham por
objeto as matérias do art. 22 da Constituição
Federal.

A questão já foi sumulada pelo Supremo
Tribunal Federal, que não deixou dúvidas de
que as leis municipais não podem contrariar a
lei federal:

Súmula 419 - Os municípios têm competência
para regular o horário do comércio local,
desde que não infrinjam leis estaduais ou fe-
derais válidas.

Cumpre lembrar que, após a edição de
várias medidas provisórias, foi promulgada a Lei nº
10.101, de 19.12.2000, dispondo sobre a partici-
pação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa, autorizando, no art. 6º, “a partir de 9
de novembro de 1997, o trabalho aos domingos no
comércio varejista em geral, observado o art. 30,
inciso I, da Constituição”, sem distinguir o ramo de
atividade.

Neste sentido vem decidindo o Superior
Tribunal de Justiça:

Administrativo - Supermercado - Abertura aos
domingos e feriados - Legalidade do funciona-
mento - Inteligência da Lei nº 605/49 e Decreto
nº 27.048/49 - Competência da união, em face
das exigências sociais e contemporâneas - Lei
nº 10.101/2000 que dispõe expressamente
sobre o funcionamento aos domingos - Acórdão
da Corte de origem que se posiciona em senti-
do contrário - Pretendida reforma - Recurso
especial conhecido e provido. - Nos dias que
correm não se pode limitar a incidência da Lei
nº 605/49 e do Decreto nº 27.048/49 tão-
somente aos mercados, uma vez que devem
abarcar, também, a figura dos supermercados e
hipermercados. A esse respeito a digna Ministra
Eliana Calmon elucida que ‘temos de ponderar
que, quando da publicação da Lei nº 605/49,
inexistia super ou hipermercados. Tal aspecto
enseja a aplicação analógica, para então

incluir-se no conceito de mercado as modali-
dades de comércio via hiper ou supermercados’
(cf. REsp nº 239.281/AL, in DJ de 8.10.2001).
Iterativos precedentes. - Não se sustém, de
igual modo, a suposta infringência à compe-
tência afeta ao Município de Londrina para le-
gislar sobre direito local. Acerca desse tema
merecem ser lembradas as precisas palavras
do douto Ministro Milton Luiz Pereira, ao adver-
tir que ‘predomina a competência da União fe-
deral, decorrente das exigências sociais e
econômicas contemporâneas, para legislar
sobre as atividades comerciais varejistas no ter-
ritório nacional. O interesse coletivo com
alcance nacional prevalece sobre o ‘peculiar
interesse’ do Município, cuja competência para
legislar sobre o assunto é supletiva’ (cf. ROMS
nº 9.376, in DJ de 22.11.99). - Cumpre lembrar,
também, que após várias medidas provisórias
foi promulgada a Lei nº 10.101, de 19.12.2000,
que dispõe sobre a participação dos traba-
lhadores nos lucros ou resultados da empresa
e prevê, expressamente, que ‘a partir de 9 de
novembro de 1997, o trabalho aos domingos no
comércio varejista em geral, observado o art.
30, inciso I, da Constituição’ (art. 6º). Nesse
sentido confira-se o REsp nº 276.928/SP, Rel.
Min. Peçanha Martins, in DJ de 4.8.2003. -
Recurso especial conhecido e provido (REsp
530.111/PR, Segunda Turma, Rel. Min.
Franciulli Netto, j. em 21.08.2003, DJ de
03.11.2003, p. 312).

Administrativo. Estabelecimento comercial.
Supermercado. Funcionamento aos domingos
e feriados. Legalidade. Lei 10.101/2000 (art.
6º). Competência da União. Precedentes. - 1. O
art. 6º da Lei 10.101/2000, em que se converteu
a MP 1982-69, autoriza, a partir de 9 de novem-
bro de 1997, o trabalho aos domingos do
comércio varejista em geral, sem distinguir o
ramo de atividade, observado o art. 30, inc. I, da
CF. - 2. A competência da União Federal resul-
tante das exigências sociais e econômicas
hodiernas, a fim de atender aos interesses cole-
tivos de âmbito nacional, prevalece sobre o
interesse peculiar do município, cuja compe-
tência para legislar sobre a matéria é supletiva.
- 3. Entendimento consolidado do STJ com o
qual o acórdão recorrido está em discordância.
- Recurso especial conhecido e provido (REsp
276.928/SP, Segunda Turma, Rel. Min.
Francisco Peçanha Martins, j. em 06.03.2003,
DJ de 04.08.2003, p. 253).

Deste Tribunal:
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Mandado de segurança - Funcionamento de
comércio aos domingos - Prevalência de lei fed-
eral sobre lei estadual - Lei 10.101/00 - Lei
605/49 - Súmula 419 STF. - Lei municipal não
pode jamais infringir norma estadual ou federal;
norma geral é incapaz de revogar norma espe-
cial e como a Lei 10.101/00 é de norma geral, a
Lei 605/49 não foi revogada, vez que se trata de
norma especial; por encontrar amparo em lei
federal perfeitamente legal o comércio aos
domingos, ainda que lei municipal trate a
matéria de forma diversa (Apelação Cível nº
1.0000.00.334.157-5/00, Rel. Des. Alvim
Soares, j. em 1º.07.2003, publ. 19.09.2003).

Está correta, pois, a r. decisão de primeiro
grau, dando deslinde acertado à questão posta ao
crivo do Judiciário.

Em razão do exposto, em reexame
necessário, confirmo a decisão de primeiro grau.

O Sr. Des. Belizário de Lacerda - De acordo.

O Sr. Des. Alvim Soares - De acordo.

Súmula - CONFIRMARAM A SENTENÇA
NO REEXAME NECESSÁRIO.

-:::-

NEGÓCIO JURÍDICO - INEFICÁCIA - FALÊNCIA - SÓCIA OCULTA - TRÂNSITO EM JULGADO
DA DECISÃO - EFEITO EX TUNC - ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - IRRELEVÂNCIA

- Se a contratante foi reconhecida, por decisão judicial transitada em julgado, sócia oculta da
empresa falida, é de se declarar ineficaz negócio por ela celebrado com terceiro, em momento
posterior à decretação da quebra, já que os efeitos daquela decisão retroagem àquela data.
Descabe, no caso, perquirir acerca da boa-fé ou da existência de fraude.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.99.022947-1/001 - Comarca de Juiz de Fora - Relator: Des. PINHEIRO
LAGO

Ementa oficial: Ação ordinária - Ineficácia
de negócio jurídico - Falência - Sócia oculta -
Reconhecimento através de decisão transitada
em julgado - Efeito ex tunc - Ineficácia do negócio
declarada - Art. 52, VII, da Lei de Falências. -
Vindo a ser reconhecida sócia oculta da empresa
falida, por decisão judicial transitada em julgado,
é de ser declarado ineficaz o negócio celebrado
pela mesma com terceiro, em momento posterior
à data de decretação da quebra (art. 52, VII, da
Lei de Falências), já que os efeitos daquela
decisão retroagem a esta data. Descabe, no
caso, perquirir acerca da boa-fé ou da existência
de fraude, com relação ao negócio celebrado.
Recurso desprovido.

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, 09 de novembro de 2004.
- Pinheiro Lago - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Pinheiro Lago - Trata-se de
“ação ordinária declaratória de ineficácia de ato
jurídico” ajuizada pela massa falida de W. D.
Indústria e Comércio Ltda., representada pelo
síndico, Dr. Marcos Ventura de Barros, contra
Pedro de Oliveira Tavares, objetivando a decla-
ração de ineficácia do negócio de compra e venda
realizado entre o requerido e a Sr.ª Maria Tereza
Vaz de Mello Weber, envolvendo o imóvel matri-
culado sob o nº 12.714, no Cartório de Registro de
Imóveis da Cidade de Juiz de Fora-MG.

O feito obedeceu a sua regular tramitação e
culminou com a r. sentença de fls. 209/216, que jul-
gou procedente o pedido, condenando o requerido
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e a litisconsorte necessária, Maria Tereza Vaz de
Mello, solidariamente, ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, estes fixa-
dos em R$1.000,00 (mil reais), como também
excluiu do pólo ativo da ação os litisconsortes
necessários, Michel Bechara Júnior e s/m, Ângela
Assis Oliveira Bechara.

Interpostos embargos declaratórios pela
autora (fls. 217/221), foram os mesmos rejeitados
(fls. 230/230-verso).

Inconformado com o provimento do Juízo a
quo, interpõe recurso de apelação o requerido,
Pedro de Oliveira Tavares. Sustenta, inicialmente,
que, quando da transação imobiliária que fez com
a Sr.ª Maria Tereza Vaz de Mello Weber, esta
ainda não havia sido considerada sócia oculta da
empresa W. D. Indústria e Comércio Ltda. Asse-
vera, em seguida, que o negócio celebrado foi, na
verdade, uma permuta de imóveis, a qual foi devi-
damente informada ao Juízo de origem. Diz que a
Sr.ª Maria Tereza não tinha legitimidade para
requerer o levantamento do arresto que incidia
sobre o imóvel da Rua Olegário Maciel, nº 2.360,
apartamento 302, uma vez que o mesmo ainda
pertencia ao requerido, Pedro de Oliveira Tavares.
Assevera que, a perdurar o comando sentencial
monocrático, estará havendo um enriquecimento
ilícito da massa falida, eis que, à época da decre-
tação da quebra da empresa W. D. Indústria e
Comércio Ltda., o imóvel da Rua Olegário Maciel
estava gravado com ônus de hipoteca, em favor
da Caixa Econômica Federal, o que leva à con-
clusão de que a massa falida não poderia dispor
de todo o bem, conforme afirma. Acentua, ainda,
que agiu de boa-fé na realização do negócio, não
podendo ser prejudicado com o desfazimento da
transferência do imóvel. Pleiteia, ao final, a inte-
gral reforma da sentença, com a manutenção do
negócio que celebrou com a Sr.ª Maria Tereza Vaz
de Mello, ou, se assim não se entender, que seja
deferido o arresto apenas sobre 37,58% do imóvel
da Rua Olegário Maciel, nº 2.360, apartamento
302, ou seja, o valor do bem dado pelo apelante
em permuta.

A autora da ação apresentou contra-
razões às fls. 233/234, o que também foi feito
pelos litisconsortes Michel Bechara Júnior e s/m,

Ângela Assis Oliveira Bechara (fls. 237/238), pug-
nando-se, em ambos os casos, pela manutenção
do decisum.

A douta Procuradoria de Justiça manifes-
tou-se às fls. 250/254, opinando pelo desprovi-
mento do recurso.

Conheço do recurso, visto que próprio e
tempestivo.

A douta sentença-recorrida analisou com
exatidão o ponto nevrálgico da questão, consis-
tente no fato de que o reconhecimento de Maria
Tereza Vaz de Mello Weber como sócia oculta da
empresa falida, nos termos do v. acórdão de fls.
20/23, transitado em julgado, fez a situação retroa-
gir à data da decretação da quebra, ocorrida em
momento bastante anterior ao negócio celebrado
entre o ora apelante e a Sr.ª Maria Tereza Vaz de
Mello Weber, não havendo como afastar a ordem
de reincorporação do imóvel descrito na inicial no
patrimônio da massa falida.

Com efeito, a empresa W. D. Indústria e
Comércio Ltda. teve sua falência decretada em
14.09.93 (fls. 109/110). O negócio que se quer
ver declarado ineficaz, via da presente ação, foi
levado a efeito em 27.08.96, figurando como
outorgante-vendedora Maria Tereza Vaz de
Mello Weber e, como outorgado-comprador,
Pedro de Oliveira Tavares (fls. 60/61).

O processo que apurou ser, ou não, a Sr.ª
Maria Tereza Vaz de Mello Weber, sócia oculta da
empresa falida, culminou com a decisão colegiada
de fls. 20/23, reformadora da sentença então pro-
ferida, restando, a partir disso, acolhido o pedido
de reconhecimento da qualidade de sócia oculta.

Ainda que a supra-referida decisão tenha
sido proferida em 02.06.98, é de ser acolhido o
entendimento de que seus efeitos retroagiram à
data da decretação da quebra, atraindo para o
negócio celebrado pela reconhecida sócia
oculta a mácula de ineficácia, nos precisos ter-
mos do art. 52, VII, da Lei Falimentar, in verbis:

Art. 52. Não produzem efeitos relativamente à
massa, tenha ou não o contratante conheci-
mento do estado econômico do devedor, seja ou
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não intenção deste de fraudar credores (II, III, IV,
XIII, XV e XVI). (...)

VII - as inscrições de direitos reais, as trans-
crições e as transferências de propriedade
entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou
averbação relativa a imóveis, realizadas após
a decretação do seqüestro ou da declaração
da falência, a menos que tenha havido preno-
tação anterior; a falta de inscrição do ônus
real dá ao credor o direito de concorrer à
massa como quirografário, e a falta da trans-
crição dá ao adquirente ação para haver o
preço até onde bastar o que se apurar na
venda do imóvel (XII).

A propósito, o comentário de FÁBIO
ULHOA COELHO:

Os atos reputados ineficazes pela Lei de
Falências não produzem qualquer efeito jurí-
dico perante a massa. (...) Os atos tipificados no
art. 52 da LF têm, em regra, as seguintes mar-
cas: a ineficácia é condicionada à prática do ato
em um certo lapso temporal, mas prescinde da
caracterização de fraude (in Manual de Direito
Comercial, 14ª ed., São Paulo: Ed. Saraiva,
2003, p. 356/358).

Descabe, por outro lado, como já se
adiantou no parágrafo anterior, argumentar que
o ora apelante agiu de boa-fé, ou que inexistiu
fraude, na avença pactuada. Conforme estatui
o art. 40 da Lei Falimentar, desde o momento
da abertura da falência, que, no caso dos autos,
ocorreu em 14.09.93, o devedor perde o direito
de administrar os bens e deles dispor, não
podendo praticar qualquer ato que se refira
direta ou indiretamente aos bens compreen-
didos na falência, independentemente da prova
de prejuízo. E ainda:

As hipóteses do art. 52 da LF são de ineficácia
objetiva, posto ser irrelevante a indagação acerca
de qualquer elemento subjetivo, atinentes à moti-
vação das partes (op. cit., p. 358).

Veja-se, ainda, a seguinte e pertinente
jurisprudência:

Se não houve prenotação, e o registro é pos-
terior, a ação de ineficácia exsurge em favor
da massa (RT, 554/94).

Outrossim, as reiteradas afirmativas do
apelante, atinentes ao “de acordo” do Juiz da
causa, do Ministério Público e também do síndico,
com relação ao negócio celebrado, não têm razão
de ser. O levantamento do arresto sobre o bem
ocorreu no momento em que a Sr.ª Maria Tereza
Vaz de Mello Weber ainda não havia sido decla-
rada sócia oculta da empresa, com o que, até
aquele momento, não poderia ser atingida pelo
efeito de ineficácia do negócio realizado.

Tem-se, então, que os alegados prejuízos
sofridos pelo apelante reclamam solução nas vias
procedimentais apropriadas. Por mais que se
imagine estar o mesmo sofrendo transtornos, em
razão do negócio celebrado, melhor seria que se
acautelasse em momento anterior ao ato, o que, a
toda evidência, não cuidou de fazer, segundo
deixa transparecer o seu depoimento pessoal de
fls. 185, in verbis:

(...) que, na época da permuta, o depoente
não procurou obter certidões sobre feitos em
andamento neste Juízo envolvendo Maria
Tereza e José Euclides; que na negociação de
permuta houve a intermediação de um corre-
tor de imóveis, cujo nome era Nilton José
Rodrigues, hoje já falecido; que não chegou
ao conhecimento do depoente de que a trans-
ferência da procuração estar fundada no fato
de José Euclides ser sócio cotista da W. D.
Ind. e Comércio Ltda.

Tais as circunstâncias, nego provimento
ao recurso, para manter a respeitável sentença
fustigada.

Custas, pelo recorrente.

O Sr. Des. Alvim Soares - De acordo.

O Sr. Des. Edivaldo George dos Santos -
De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-
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Ementa oficial: Processual civil e sucessão
- Inventário - Prestação de contas administrativa -
Questão de menor complexidade - Desne-
cessidade de remessa do feito para as vias
ordinárias. - A prestação de contas, via de regra,
corre em apenso aos autos do inventário, como
processo incidental, mas nada obsta que, em si-
tuações de menor complexidade, seja realizada
diretamente nos autos principais. Com efeito, se
prestadas as contas, houver divergências, será de
rigor o uso das vias ordinárias, mediante ação de
prestação de contas disciplinada nos artigos 914 e
seguintes do Código de Processo Civil. Agravo
parcialmente provido.

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 PARCIAL PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2004. -
Célio César Paduani - Relator.

Notas taquigráficas

Proferiu sustentação oral, pelos agra-
vantes, a Dr.ª Cláudia de Moura.

O Sr. Des. Célio César Paduani - Trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de efeito

suspensivo, interposto por Terezinha Aicle Leite
Ribeiro e seu marido, Roberto Alencar Correia
Ribeiro, em face da r. decisão de fl. 197-TJ, profe-
rida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de
Sucessões e Ausências da Comarca de Belo
Horizonte, que, nos autos do inventário de
Adalberto Batista Leite, onde figura como inventa-
riante Élcia Gomes Leite, indeferiu o pedido de
intimação da atual inventariante e da ex-inventa-
riante dativa para prestar contas a respeito da
administração dos bens do espólio, tal como for-
mulado à fl. 180-TJ, determinando-se, por outro
lado, a citação dos liticonsortes na forma reque-
rida pelo item 21 (fl. 175-TJ).

Em sede de razões recursais, às fls. 05/21-
TJ, os agravantes esboçam breve histórico do
processado, aduzindo que compete ao inventa-
riante arcar com as custas processuais relativas à
citação dos litisconsortes, sob pena de sua
remoção do cargo, consoante determinação do
art. 995, II, do Código de Processo Civil, pouco
importando se tal necessidade processual foi
demonstrada pelos ora agravantes.

No tocante à prestação de contas, sus-
tentam a distinção entre a respectiva ação regu-
lamentada pelos arts. 914/919, do referido
codex, e a simples prestação de contas adminis-
trativas; esta como sendo a real pretensão dos
agravantes, prevista no art. 991, VII, visando
apenas tomar conhecimento a respeito do esta-
do dos bens do espólio, necessidade manifesta-
mente imperiosa na espécie, não havendo que

PRESTAÇÃO DE CONTAS - INVENTÁRIO - PROCESSAMENTO - SITUAÇÃO DE MENOR
COMPLEXIDADE - AUTOS APARTADOS - DESNECESSIDADE

- A prestação de contas, via de regra, corre em apenso aos autos de inventário, como processo
incidental, mas nada obsta que, em situações de menor complexidade, seja realizada diretamente
nos autos principais. Se houver, contudo, divergência, será de rigor o uso das vias ordinárias,
mediante ação de prestação de contas disciplinada nos artigos 914 e seguintes do Código de
Processo Civil.

- Buscando o interessado, com o pedido de intimação da inventariante para prestar contas,
conhecer o atual estado dos bens do espólio, sem que a questão demande a colheita de prova
fora do processo de inventário, não se justifica seu processamento em autos apartados.

AGRAVO Nº 1.0024.98.108336-3/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. CÉLIO
CÉSAR PADUANI
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se falar, pois, naquele procedimento de natureza
contenciosa.

Pontofinalizando, pugnam pelo deferimento
da antecipação de tutela ou a concessão do efeito
suspensivo ao presente recurso, requerendo, a
final, o seu provimento ou a declaração de nuli-
dade da decisão monocrática que deixou de sanar
a obscuridade levantada a respeito da incum-
bência do ônus relativo ao pagamento das citações
dos cônjuges dos demais herdeiros.

Certificação do preparo recursal à fl. 217-TJ.

O processado foi distribuído inicialmente
ao em. Des. Caetano Levi Lopes, durante o
plantão do dia 29 de dezembro de 2003, que
indeferiu o pedido de antecipação da tutela
recursal, mediante a decisão de fls. 222/223-TJ.

Redistribuídos, vieram-me os autos
conclusos.

Complementando o despacho anterior,
determinei que fossem solicitadas informações
ao d. Juiz da causa, assim como a intimação do
agravado, a fim de que, no prazo de 10 (dez)
dias, querendo, apresentasse resposta aos ter-
mos deste agravo, facultando-lhe a juntada de
cópias das peças que entendesse convenientes
(CPC, art. 527, V).

Contra-razões às fls. 253/256-TJ, em que o
agravado refuta teses e argumentos defendidos
pelos agravantes, batendo pelo não-provimento
do recurso.

Informações prestadas pelo Juiz singular
à fl. 258-TJ.

Desnecessária a intervenção da d. Procu-
radoria-Geral de Justiça, mercê da ausência de
herdeiros menores, conforme certidão de fl. 24-TJ.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Conheço do recurso, por atendidos os
seus pressupostos de admissibilidade.

Ab initio, comungo com o entendimento
esposado pelo em. Desembargador plantonista
(fl. 222-TJ) no sentido de que na decisão hos-
tilizada não há qualquer referência a respeito da
obrigação dos recorrentes de arcar com as
despesas da citação dos litisconsortes.
Portanto, irrelevante a argumentação fundada
nas custas processuais necessárias à diligência
para o fim mencionado, eis que o objeto do
agravo de instrumento deve estar restrito ao
acerto ou desacerto do decisum impugnado.

Conforme relatado, cuida-se de agravo
de instrumento contra decisão do Juiz singular
que, ao apreciar o pedido de intimação para
prestação de contas, apresentado pelos ora
agravantes, consignou que a questão deveria
ser dirimida em procedimento próprio.

Consoante o disposto no art. 991, VII, do
CPC, ao inventariante compete prestar contas de
sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o
Juiz lhe determinar, mesmo que já tenha deixado
de exercer suas funções.

Infere-se que referido dispositivo contempla
a prestação de contas pelo inventariante, em via
administrativa, que pode ser determinada pelo
Juiz, a qualquer tempo, ou a pedido de quem tenha
seus bens por ele geridos, conforme excerto do
Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 182.377/SP).

A respeito do tema, “a sistemática proces-
sual estabelece a possibilidade de se exigir a
prestação de contas do inventariante tanto pela via
própria, contenciosa, da ação de prestação de con-
tas como pela via administrativa, enquanto inci-
dente de inventário. Nesta hipótese, a finalidade é
tão-somente apurar o estado dos bens administra-
dos e pode ser determinada pelo juiz sempre que,
provocado ou não, repute necessário, conforme o
art. 991, VII, do CPC” (RF 314/96), devendo “ser
feita nos próprios autos do inventário ou em apen-
so a eles, a critério do juiz, pois que o Código de
Processo Civil nada dispõe a esse respeito, sendo
válidos os dois modos” (TJPR, AI nº 0025189-2,
Rel. Des. Silva Wolff, DJPR de 19.11.93, p. 15).

Da leitura do requerimento de fls. 171/180-
TJ, verifica-se que o pedido de intimação para
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prestação de contas, a princípio, não demanda
processamento em autos apartados, eis que
busca conhecer o atual estado dos bens do
espólio.

Conquanto seja faculdade do julgador,
que não pode se revelar em arbitrariedade, o
comando do art. 984 do CPC é expresso no
sentido de que:

o juiz decidirá todas as questões de direito e
também as questões de fato, quando este se
achar provado por documento, só remetendo
para os meios ordinários as que demandarem
alta indagação ou dependerem de outras
provas.

Entende-se que o magistrado deve remeter
o processo para as vias ordinárias somente quan-
do envolver matéria de alta indagação, para buscar
provas elucidativas fora do processo, além dos
documentos que já o instruem.

Verdadeiramente, não me parecer ser o
caso retratado nos autos, vez que a solicitação
dos agravantes não se cuida de questão que
reclame maiores averiguações, ou seja, que
demande a colheita de prova fora do processo
de inventário.

Em suma, a prestação de contas, via de
regra, corre em apenso aos autos do inventário,
como processo incidental, mas nada obsta que,
em situações de menor complexidade, seja
realizada diretamente nos autos principais.

Com efeito, se prestadas as contas, hou-
ver divergências, será de rigor o uso das vias
ordinárias, mediante ação de prestação de con-
tas disciplinada nos artigos 914 e seguintes do
Código de Processo Civil.

Na esteira do raciocínio, destaca-se a lição
do processualista Hamilton Moraes E. Barros:

arma a lei o juiz do inventário de ampla com-
petência. Pode decidir todas as questões de
direito e de fato que se apresentarem no curso

de tal procedimento. O juiz decide todas as
questões que se ponham diante dele no inven-
tário e na partilha, sem considerar se tem, ou
não, competência para delas conhecer, se elas
viessem sozinhas, isoladas, dissecadas, em
ações autônomas (in Comentários ao Código
de Processo Civil; Rio de Janeiro: Forense,
1993, p. 112).

Não se pode olvidar que nesse ramo espe-
cífico do Direito Civil, há que se atentar sempre
para a celeridade e economia processuais.

Enfim, não se tratando de questão de alta
indagação, sendo suscetível de apreciação no
processo de inventário, nele deve ser dirimida,
dispensando maiores elucubrações sobre o
tema.

Forte nessas razões, dou parcial provi-
mento ao recurso, tão-somente para determinar
que o agravado preste contas a respeito do
atual estado dos bens do espólio.

Considerando a sucumbência recíproca,
condeno cada parte a arcar com metade das
custas.

O Sr. Des. José Domingues Ferreira
Esteves - Com o Relator.

O Sr. Des. Ernane Fidélis - Sr. Presidente.
A prestação de contas que se presta sem a moti-
vação dos arts. 914 e 915 do CPC é aquela em
que o inventariante, por determinação do juiz,
presta alguma informação a respeito de rendi-
mentos e de bens do inventário, do espólio.

A meu ver, só havendo a necessidade de
acertamento é que, então, as partes podem
socorrer-se das vias comuns do procedimento
especial, que correrá em apenso aos autos do
inventário.

Acompanho o Relator.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO.

-:::-
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Ementa oficial: Constitucional - Adminis-
trativo - Ação declaratória - Estabilidade extra-
ordinária - Art. 19 do ADCT da Constituição da
República - Alcance - Servidores submetidos ao
regime da convocação - Requisito temporal -
Exercício da atividade durante cinco anos conti-
nuados, contados da promulgação do texto cons-
titucional - Ausência. - 1 - A estabilidade extraordi-
nária prevista no art. 19 do ADCT da Constituição
da República alcança os servidores não admitidos
por concurso público e em exercício há pelo
menos cinco anos contados da promulgação do
texto constitucional. - 2 - Ainda que se admitisse
fizesse jus à estabilidade o servidor de unidade
escolar que, embora tenha a sua atividade sus-
pensa durante as férias, é sucessivamente convo-
cado, nos termos do art. 29 do ADCT do Estado,
de 1989, se o servidor submetido ao regime da
convocação (art. 122 da Lei nº 7.109/77) não
demonstra que o primeiro ingresso ocorreu pelo
menos cinco anos antes da promulgação da
Constituição da República, não há falar em
aquisição da pretendida estabilidade. - 3 - Recurso
não provido.

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, 30 de setembro de 2004.
- Edgard Penna Amorim - Relator.

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Edgard Penna Amorim - Trata-
se de “ação declaratória de reconhecimento de
tempo de serviço”, com pedido de tutela anteci-
pada, ajuizada por Gerson Garcia em face do
Estado de Minas Gerais, com o objetivo de ver
reconhecida a sua estabilidade no serviço públi-
co estadual, ao argumento de que, quando da
promulgação da Constituição da República de
1988, exercia há cinco anos continuados a fun-
ção pública de professor, enquadrando-se, pois,
nas prescrições do art. 19 do ADCT do men-
cionado texto constitucional.

Adoto o relatório da sentença (fls. 214/217),
por fiel aos fatos, e acrescento que o i. Juiz
monocrático julgou improcedente o pedido e con-
denou o autor ao pagamento das custas e hono-
rários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte
por cento) sobre o valor da causa, com base no art.
20, § 3º, do CPC.

Inconformado, apela o requerente, trans-
crevendo entendimento jurisprudencial desta eg.

ESTABILIDADE EXCEPCIONAL - ART. 19 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA -
ALCANCE - SERVIDORES SUBMETIDOS AO REGIME DA CONVOCAÇÃO - REQUISITO TEMPORAL

- EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DURANTE CINCO ANOS CONTINUADOS CONTADOS DA
PROMULGAÇÃO DO TEXTO CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA

- A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT da Constituição da República alcança
os servidores não admitidos por concurso público e em exercício há pelo menos cinco anos
contados da promulgação do texto constitucional. 

- Ainda que se admitisse fizesse jus à estabilidade o servidor de unidade escolar que, embora
tenha a sua atividade suspensa durante as férias, é sucessivamente convocado, nos termos do
art. 29 do ADCT do Estado, de 1989, se o servidor submetido ao regime da convocação (art. 122
da Lei nº 7.109/77) não demonstra que o primeiro ingresso ocorreu pelo menos cinco anos
antes da promulgação da Constituição da República, não há falar em aquisição da pretendida
estabilidade.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.02.627256-7/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
EDGARD PENNA AMORIM
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Corte no sentido de que o simples fato de o exer-
cício da função de professor interromper-se no
período das férias não descaracterizaria a
natureza contínua do serviço, razão por que de-
veria ser declarada a sua estabilidade excep-
cional, na forma do art. 19 do ADCT da Cons-
tituição da República (fls. 219/227).

Contra-razões às fls. 230/237, pela
manutenção do julgado.

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

O autor é detentor da função pública de
professor, cujo vínculo com o Estado vem sendo
continuamente renovado ao longo de vários
anos, e nesta condição pretende lhe seja reco-
nhecido o direito à estabilidade prevista no art. 19
do ADCT da Constituição da República.

Inicialmente, é de registrar-se que o regime
jurídico da atividade por ele desempenhada, até 1º
de agosto de 1990, era o da convocação prevista
no art. 122 da Lei nº 7.109, de 13 de outubro de
1977, aliás expressamente mencionado no art.
287 da CE/89. Com o advento da Lei nº 10.254/90,
sucedeu aquele regime o do art. 10 desta, que
passou a disciplinar o instituto da designação para
função pública de magistério, aliás, prenunciado
pelo art. 289 da CE/89. Destarte, não há cogitar de
submissão do requerente ao regime da contra-
tação temporária, disciplinado no art. 11 da aludida
lei e previsto no art. 37, inc. IX, da Constituição da
República, e no art. 22 da Constituição do Estado,
mercê de expressa vedação contida no parágrafo
único deste, in verbis:

Art. 22. A lei estabelecerá os casos de contra-
tação por tempo determinado, para atender a
necessidade temporária de excepcional inte-
resse público.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
aplica a funções de magistério (grifos deste
voto).

Feito este registro, de logo se vê que a
Constituição da República alberga duas formas de
estabilidade no serviço público: a ordinária, que é
aquela alcançada pelos servidores investidos em

cargo efetivo por meio de concurso público, após
se submeterem ao estágio probatório de 3 (três)
anos (art. 41); e a extraordinária, assegurada aos
servidores que atenderem aos requisitos do art.
19 do ADCT, cujo teor é o seguinte:

Art. 19. Os 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 conti-
nuados, e que não tenham sido admitidos na
forma regulada no art. 37 da Constituição, são
considerados estáveis no serviço público.

A seu turno, dispõe o art. 29 do ADCT da
Constituição Estadual de 1989, in verbis:

Art. 29. O servidor de unidade escolar que teve
seu contrato interrompido pelo Estado durante o
período de férias escolares terá, para o fim de
aquisição do direito à estabilidade, nos termos
do art. 19 do Ato das Disposições Transitórias
da Constituição da República, contado como
continuado o tempo de serviço prestado, desde
que o contrato tenha sido renovado por cinco
anos letivos consecutivos.
Parágrafo único. Será considerado continuado,
para o efeito deste artigo, além do interstício de
férias escolares, o período de interrupção de
contrato promovido pelo Estado nos anos de
1987 e 1988, desde que, em cada ano, não
supere trinta dias.

À luz dos dispositivos acima transcritos,
embora se possa admitir, em tese, a aquisição da
estabilidade extraordinária pelos servidores conti-
nuamente convocados para as atividades esco-
lares, ao longo de vários anos, tenho que o autor
não faz jus à pretendida garantia.

Com efeito, ao instituir, por via excepcional,
a estabilidade anômala, o art. 19 do ADCT da
Constituição da República estabeleceu requisitos a
serem observados com a rigidez própria daquela
forma extraordinária, dentre os quais está a exi-
gência de que o servidor público civil do Estado
esteja em exercício continuado há pelo menos
cinco anos contados da promulgação do Texto
Constitucional de 05.10.1998. É dizer: para fazer
jus ao direito previsto no mencionado artigo da
legislação constitucional transitória, mister que se
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comprove na demanda que o requerente vinha
sendo convocado desde 04.10.1983, pelo menos.

Na espécie, a documentação trazida aos
autos remonta a convocações datadas, na me-
lhor das hipóteses, de 1984 (fls. 21/25 e fl. 90),
o que evidentemente não atende ao prazo mí-
nimo de cinco anos exigido para que se reco-
nheça a estabilidade do servidor.

Este eg. Tribunal já se manifestou sobre
a questão em situações similares, cabendo
transcrever as seguintes jurisprudências:

Administrativo e Constitucional - Servidores des-
ignados pela administração pública estadual -
Sucessivas prorrogações - Efetivação -
Inadmissibilidade - Estabilidade extraordinária -
Art. 19 do ADCT - Requisitos - Ausência. (...)

- O fato de ter sido o servidor admitido pelo
Estado sem concurso não tem ele direito à
estabilidade extraordinária prevista no art. 19
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, na hipótese de não contar com
cinco anos de efetivo exercício, à época da
promulgação da Constituição de 1988.

- Negar provimento ao recurso (TJMG, Ap.
Cív. nº 1.0024.03.057656-5/001, 6ª Câmara
Cível, Rel. Des. Edílson Fernandes, j. em
23.03.2004, DJ de 16.04.2004).

Constitucional e administrativo - Ação ordinária -
Servidor público - Promulgação da Constituição
da República - Exercício de função pública -
Continuidade - Estabilidade excepcional - Inexis-
tência - Inteligência do art. 19 do ADCT da Carta
Magna. - O servidor que, no momento da pro-
mulgação da Constituição da República de
1988, não comprova o exercício de função públi-
ca por pelo menos 05 (cinco) anos contínuos,
não tem direito à estabilidade excepcional pre-
vista na norma de regência (TJMG, Ap. Cív. nº
1.0024.03.967.062-5/001, 5ª Câmara Cível, Rel.
Des. Dorival Guimarães Pereira, j. em
18.12.2003, DJ de 10.02.2004).

Destarte, em face do não-enquadramento
do requerente nos preceitos do art. 19 do ADCT
da Constituição da República, não há falar em
direito à estabilidade extraordinária.

Nestes termos, nego provimento à
apelação.

Custas recursais, pelo apelante.

O Sr. Des. Duarte de Paula - De acordo.

O Sr. Des. Roney Oliveira - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.

-:::-

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - EMPREGADO PÚBLICO - REGULARIDADE DO VÍNCULO
- RELAÇÃO DE EMPREGO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - INTELIGÊNCIA

DOS ARTS. 114 E 173, § 1º, INC. II, DA CR/88 

- Tratando-se de ação movida por empregado público em face de sociedade de economia mista,
pela qual se pleiteia a declaração de higidez da relação jurídica existente entre empregadora e
aquele empregado, ao fundamento de decadência do prazo para que a entidade da administração
pública indireta declarasse a nulidade da admissão em razão da falta de concurso público, é de se
reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda, nos termos dos arts. 114
e 173, § 1º, inc. II, da CR/88.

AGRAVO Nº 1.0024.03.184747-8/004 (em conexão com o Processo nº 1.0024.03.184747-8/002) -
Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. EDGARD PENNA AMORIM

Ementa oficial: Agravo de instrumento -
Sociedade de economia mista - Empregado
público - Regularidade do vínculo - Relação de

emprego - Competência da Justiça do Trabalho
- Inteligência dos arts. 114 e 173, § 1º, inc. II, da
CR/88. - 1 - Tratando-se de ação movida por
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empregado público em face de sociedade de
economia mista, pela qual se pleiteia a decla-
ração de higidez da relação jurídica existente
entre empregadora e aquele empregado, ao
fundamento de decadência do prazo para que a
entidade da administração pública indireta
declarasse a nulidade da admissão em razão
da falta de concurso público, é de se reco-
nhecer a competência da Justiça do Trabalho
para julgar a demanda, nos termos dos arts.
114 e 173, § 1º, inc. II, da CR/88. - 2 - Decli-
nação da competência mantida.

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 RECUR-
SO E DETERMINAR PROVIDÊNCIA.

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2004
- Edgard Penna Amorim - Relator.

Notas taquigráficas

Proferiram sustentação oral a Procuradora
de Justiça, Dr.ª Gisela Potério Santos Saldanha, e
o patrono dos agravantes, Dr. Edgard Moreira da
Silva.

Assistiu ao julgamento, pela agravada, o
Dr. Marcelo Almeida Fonseca Azevedo.

O Sr. Des. Edgard Penna Amorim - Sr.
Presidente, eminentes Pares, ilustre Procuradora
de Justiça, Dr.ª Gisela Potério Santos Saldanha,
ilustre advogado, Dr. Edgard Moreira da Silva,
demais advogados e serventuários.

Registro que, com muito prazer, dei a mere-
cida atenção às sustentações orais proferidas.

Registro, também, a presença, como assis-
tentes do julgamento, dos ilustres advogados da
Prodemge, Dr. Luiz Antônio Costa e Ricardo Luiz
Pereira Marques.

Trata-se de agravo de instrumento inter-
posto por Ava Mitkiewilz, Maria Cristina Fonseca
Von Tiesenhausen, Manoel Pacelli Melo Seixas,
Cássio Eduardo da Costa, Sayonara Portugal de
Vasconcelos, Isabel Rezende da Silveira, Sandra
Mônica Moreira de Paula, Leonardo Hermont
Murta, Elizabet Aparecida Silveira, Jader
Gumercindo de Magalhães, Edna Vieira Viana,
Juliana Lanna Mendes Novais e Maria de
Lourdes Tavares Nascimento, nos autos da ação
ordinária com pedido de tutela antecipada por
eles proposta em face da Companhia de
Processamento de Dados do Estado de Minas
Gerais - Prodemge, contra decisão do i. Juiz da
5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo
Horizonte, que declinou da competência para
uma das Varas da Justiça do Trabalho e, em con-
seqüência, revogou a tutela antecipada antes
concedida (fls. 80/84-TJ).

Às fls. 2/7-TJ, os agravantes batem-se
pela reforma da decisão impugnada às alega-
ções, em síntese, de que: a) o i. Magistrado a
quo se baseou em premissa não correspondente
à questão posta nos autos, pois não se trataria
de qualquer relação jurídica tipicamente traba-
lhista para fins de aplicação do art. 114 da
CR/1988; b) não há discussão atinente à vali-
dade da relação de emprego, mas sobre a con-
validação do provimento de emprego público
sem a prévia aprovação dos autores em con-
curso, em razão da decadência administrativa; c)
o alegado direito dos autores não envolve a apli-
cação da CLT, mas do art. 37, inc. II e § 5º, do
Diploma Constitucional.

Referiram-se à conexão deste com outros
agravos. Colacionaram jurisprudência. Pugnaram
pela concessão do efeito suspensivo da decisão
impugnada.

Recebido o agravo às fls. 101/102-TJ, foi
deferido o efeito suspensivo colimado e determi-
nado o apensamento destes autos aos do Agravo
de Instrumento nº 1.0024.03.184747-8/002.

Às fls. 110/117-TJ, a agravada ofereceu a
contraminuta, pela manutenção da decisão
recorrida.
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Manifestação do i. Procurador de Justiça
Márcio Heli de Andrade às fls. 122/125-TJ, pelo
provimento do agravo.

Conheço do recurso, presentes os pres-
supostos de admissibilidade.

Colhe-se dos autos que houve entre o
Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a
Prodemge a celebração de um termo de ajusta-
mento de conduta, no qual esta sociedade de
economia mista assumiu a obrigação de adequar
seu quadro funcional ao disposto no art. 37, inc. II,
da CR/1988, em razão de possuir empregados
contratados sem concurso público após a entrada
em vigor daquele texto constitucional.

Realizado o concurso para o provimento
dos empregos públicos ocupados pelos não-con-
cursados, os ora agravantes moveram ação
ordinária com pedido de antecipação de tutela
“para suspender suas substituições e, conseqüen-
temente, o provimento dos empregos deles, até o
julgamento” do pedido principal, cujo objeto é a
declaração de ausência de nulidade de sua
admissão na Prodemge por efeito da decadência
administrativa (fls. 23/24-TJ).

Após o enfrentamento do pedido de anteci-
pação de tutela, o i. Magistrado de primeiro grau
acolheu a exceção de incompetência absoluta do
foro estadual, para remeter os autos de origem a
uma das varas da Justiça do Trabalho, ao funda-
mento de que a causa trata do alegado direito dos
autores quanto à declaração de validade da
relação de emprego estabelecida entre eles e a
sociedade de economia mista demandada, para
que fosse garantida a continuidade do vínculo
empregatício, razão pela qual seria aplicável ao
caso o art. 114 da Constituição da República de
1988 (fls. 80/84-TJ).

Com efeito, o objeto da causa não é a
impugnação da realização do concurso público,
nem do termo de ajustamento de conduta fir-
mado pela agravada com o Ministério Público
de Minas Gerais, mas se liga à possibilidade de
apuração de higidez do vínculo empregatício
existente entre empregados públicos e a
paraestatal demandada.

Neste aspecto, ainda que tal apuração
dependa da observância da regra do concurso
público (CR/1988, art. 37, inc. II), bem como da
alegada decadência administrativa ou da inci-
dência do regime próprio das estatais, não há
falar em sujeição à competência do Juízo esta-
dual da Vara de Fazenda Pública e Autarquias,
uma vez que a Constituição da República previu
no art. 114 a competência especializada da
Justiça do Trabalho para julgar as controvérsias
decorrentes da relação de trabalho, consoante os
termos a seguir transcritos:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho conciliar
e julgar os dissídios individuais e coletivos entre
trabalhadores e empregadores, abrangidos os
entes de direito público externo e da adminis-
tração pública direta e indireta dos Municípios, do
Distrito Federal, dos Estados e da União, e, na
forma da lei, outras controvérsias decorrentes da
relação de trabalho, bem como os litígios que
tenham origem no cumprimento de suas próprias
sentenças, inclusive coletivas.

Como dito, é inquestionável a natureza de
emprego da relação existente entre a agravada e
os autores-recorrentes, à luz do art. 173, § 1º, inc.
II, da CR/1988, e patente o dissídio individual tra-
balhista plúrimo posto na petição inicial de fls.
08/24-TJ - a pretender a declaração de higidez do
vínculo empregatício ou de sua intangibilidade
pelo decurso do tempo -, invocando, assim, a
incidência do art. 114 do texto constitucional, a
fixar a competência da Justiça Especializada do
Trabalho para a causa, ainda que esta deva ser
dirimível também pela aplicação da legislação
administrativa, com exclusão de qualquer outra
jurisdição.

Ao contrário do que sustentam os agra-
vantes, o fato de o julgamento depender de aplica-
ção de institutos do Direito Administrativo, como a
decadência e o concurso público, não desloca a
competência jurisdicional para o foro estadual, pois
não se trata de fixar a competência com base na
natureza da lei a ser aplicada. Este, aliás, o entendi-
mento do col. STF, que, sob a pena do em. Ministro
Sepúlveda Pertence, no julgamento do RE nº
349.160-1, afastou os raciocínios simplistas no sen-
tido de que a competência da Justiça do Trabalho
se limita aos casos de aplicação tão-somente da
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CLT. Veja-se o trecho pertinente da ementa do
referido paradigma:

II. Competência: Justiça comum: Ação de inde-
nização fundada em acidente do trabalho, ainda
quando movida contra o empregador.
- É da jurisprudência do STF que, em geral,
compete à Justiça do Trabalho conhecer de
ação indenizatória por danos decorrentes da
relação de emprego, não importando deva a
controvérsia ser dirimida à luz do direito comum,
e não do Direito do Trabalho.
- Da regra geral são de excluir-se, porém, por
força do art. 109 da Constituição, as ações
fundadas em acidente de trabalho, sejam as
movidas contra a autarquia seguradora, sejam
as propostas contra o empregador (STF -
Primeira Turma - j. em 14.03.2003 - un.; grifos
deste voto).

Em caso similar, embora não exatamente
igual ao presente, a eg. Sexta Câmara Cível deste
Tribunal, em julgamento recentíssimo, acolheu
preliminar instalada pela MGS - Minas Gerais
Administração de Serviços S.A. e declinou da
competência para a Justiça do Trabalho processar
e julgar a ação ordinária em que se pretende a
declaração da impossibilidade, por força de
decadência, de se anularem os atos de admissão
sem concurso dos empregados daquela empresa
pública. Eis o trecho pertinente da ementa do
acórdão, ainda pendente de publicação:

Ação declaratória - Admissão de empregado
por empresa pública sob o regime celetista -
Anterior homologação de acordo pela Justiça
do Trabalho acerca da forma da dispensa e o
preenchimento das vagas - Incompetência da
Justiça Estadual. - É da Justiça do Trabalho, e
não da Justiça Estadual, a competência para
examinar ação ordinária visando obstar a dis-
pensa de empregado admitido nos quadros de
empresa pública, sob o regime celetista. (...)
(Agr. Instr. nº 1.0024.04.292644- 4/001, Rel.
Des. Edílson Fernandes, j. em 31.08.2004; un.).

A este voto escrito, que acabei de ler,
acrescento, em resposta a uma das teses susten-
tadas da tribuna, pelo ilustre Patrono dos ora
agravantes e que não recebera referência, até o
presente momento, da minha parte que, data
venia, não me impressiona o argumento segundo
o qual a matéria tanto seria da competência da

Justiça comum que o próprio Supremo Tribunal
Federal não se esquivou de apreciá-la, deixando
de declinar da competência - para julgamento
específico de um mandado de segurança - para a
Justiça do Trabalho, assim parecendo ratificar a
tese de que, efetivamente, é da Justiça comum a
competência para o exame de casos como a
ação ordinária de que tirado o presente agravo. E
não me impressiona porque, como se sabe, a
competência em matéria de mandado de segu-
rança se fixa em razão da pessoa da autoridade
impetrada, até mesmo para fins de, eventual-
mente, estabelecer-se competência de Tribunal,
e não de juiz de primeiro grau, para proces-
samento e julgamento de writ of mandamus.
Nesta esteira, segundo pude perceber da mani-
festação do ilustre advogado, possivelmente se
tratava de mandado de segurança impetrado
contra ato de autoridade do Tribunal de Contas
da União, o qual não poderia mesmo o egrégio
Supremo Tribunal Federal deixar de julgar, em
face da competência que lhe foi atribuída nesta
matéria pela Constituição da República.

Em face do exposto, nego provimento ao
agravo para manter a decisão vergastada, que
determinou a remessa dos autos a uma das
Varas da Justiça do Trabalho e, por conseqüên-
cia, revogou a antecipação da tutela na ação
ordinária movida pelos agravantes, em razão
da incompetência absoluta da Justiça Estadual,
assim tornando sem efeito a suspensividade
atribuída ao recurso.

Determino a imediata comunicação do
resultado do julgamento ao Juízo de primeiro
grau, para que lhe dê cumprimento sem mais
delongas.

Custas, pelos agravantes.

O Sr. Des. Duarte de Paula - Sr. Presidente.
Acuso recebimento de memorial subscrito pela
Prodemge e cumprimento os autores das susten-
tações orais hoje produzidas.

Tive vista destes autos e, da análise que
fiz deles, cheguei a conclusão idêntica à do ilus-
tre Des. Relator, ao entendimento de que o vín-
culo que aqui se discute tem origem em relação
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estritamente de trabalho, regida pela CLT, não
sendo o fato de se tentar obstar a dispensa do
empregado admitido nos quadros desta em-
presa, sociedade de economia mista, que deslo-
caria para a Justiça comum a competência para
apreciar a matéria, mesmo invocando a apli-
cação do direito comum, o Direito Administrativo,
para a solução da controvérsia.

Com esses adminículos, ponho-me, inteira-
mente, de acordo com o voto que me antecedeu.

O Sr. Des. Roney Oliveira - Quando o
Estado exercita suas funções primordiais no
âmbito do Direito Administrativo, ele o faz através
de agentes públicos, funcionários estatutariamente
regidos. Vezes outras, no entanto, o Estado passa
a exercitar atividades comerciais ou industriais no
âmbito do Direito Privado, deixando, então, de agir
estritamente como agente público para se transfor-
mar em Estado empresário, o que é exercitado
através de empresas públicas ou de sociedades
de economia mista. Nessa última hipótese, os
empregados por eles contratados com ou sem
concurso são regidos, obviamente, pela CLT,
porque o Estado se despe da função estatal, pro-
priamente dita, para competir em igualdade de
condições com empresa privada, ainda que seja
ente público, mas com desvio de função.

Se ele contrata empregados pela CLT,
como parece ser o caso desses admitidos,
embora sem concurso público, pela Prodemg,
obviamente as questões decorrentes desse vín-
culo laboral hão de ser desatadas na Justiça do
Trabalho.

Se algum ato de Juiz de primeiro grau vem
a ferir direito líquido e certo, seja das empresas
ou dos empregados, como bem salientou o em.
Des. Relator, obviamente, em caso de impe-
tração de mandado de segurança, competente
será a Justiça Estadual, naquele caso específico
de ação mandamental.

Neste caso, no entanto, estou absoluta-
mente convicto de que o posicionamento
esposado pelo em. Relator e seguido pelo em.
Primeiro Vogal é o que melhor se coaduna à
espécie.

Com esses breves comentários, também
nego provimento ao agravo e acompanho o em.
Relator também naquela providência determi-
nada por S. Ex.ª em seu voto.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO E DETERMINARAM PROVIDÊNCIA.

-:::-

ATO ADMINISTRATIVO - DEPÓSITO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM BANCO
CONVENIADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PODER DISCRICIONÁRIO - ATO ABUSIVO

OU ILEGAL - INEXISTÊNCIA

- Inexiste abuso de poder ou ilegalidade no ato administrativo, dotado de discricionariedade,
que elege instituição financeira na qual serão depositados os vencimentos de seus servidores. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.04.292159-3/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
MANUEL SARAMAGO

Ementa oficial: Mandado de segurança -
Inexistência de ato abusivo ou ilegal - Depósito dos
vencimentos dos servidores em banco conveniado
com a administração pública - Poder discricionário.
- Inexistente abuso de poder ou ilegalidade no ato
administrativo, dotado de discricionariedade, que
elege instituição financeira na qual serão deposi-
tados os vencimentos de seus servidores.

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.
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Belo Horizonte, 23 de novembro de 2004.
- Manuel Saramago - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Manuel Saramago - Conheço do
recurso, pois que presentes os pressupostos de
sua admissão.

Versam os autos sobre mandado de segu-
rança impetrado por Carlos Gomes da Costa, mili-
tar estadual, contra ato do Comandante-Geral da
Polícia Militar, que indeferiu o pedido de alteração
da instituição financeira através da qual recebe
seus vencimentos, com fulcro na Resolução nº
3.709/03.

O MM. Juiz singular denegou a ordem
(fls. 37/42), ao fundamento de que o Estado, por
possuir autonomia administrativa, não age com
ilegalidade ou abuso de poder ao organizar sua
folha de pagamento, já que a escolha da insti-
tuição financeira, no caso, o Banco Itaú S.A.,
tem caráter discricionário, ou seja, puramente
administrativo.

Pois bem, a r. sentença não merece
reparos.

Isto porque a escolha pela Administração
Pública de instituição financeira na qual serão
depositados os vencimentos de seus servidores
se encontra na esfera do poder discricionário
administrativo, através do qual o agente avalia
a conveniência e a oportunidade de seu ato.

Em relação ao controle judicial, no que se
refere aos atos discricionários, não cabe ao jul-
gador perquirir sobre os critérios de conve-
niência e oportunidade, mas tão-somente sobre
o aspecto formal do ato, ou seja, agente incom-
petente, forma diversa, desvio de finalidade,
dentre outros.

Neste aspecto, não se encontra caracte-
rizado qualquer ato abusivo ou ilegal praticado
pela autoridade coatora.

Não há falar, inclusive, como quer fazer
crer o impetrante, que a Resolução 3.709/03-CG,
ao determinar que os depósitos dos vencimentos
dos militares estaduais devem ser efetuados no
Banco Itaú S.A., fere o princípio da igualdade ou
razoabilidade. Ao contrário, exigir que a Adminis-
tração Pública deposite os vencimentos de seus
servidores em instituição financeira que melhor
lhes aprouver é que demonstra desrespeito à
razoabilidade.

Ora, pretende o apelante que a sua remu-
neração seja depositada em conta pertencente
ao Banco do Brasil S.A., sob alegação, dentre
outras, de que outros servidores militares rece-
bem seus vencimentos em outras instituições
financeiras. Ocorre que tal fato não configura
tratamento desigual, na medida em que, quando
da publicação da referida Resolução 3.709/03,
estes servidores já possuíam conta-salário em
outros bancos, ao contrário do impetrante que já
recebia seus salários através do Banco Itaú S.A.,
elegido pela Administração como instituição
financeira oficial.

Assim, é de se ver que a referida reso-
lução não afronta qualquer dispositivo constitu-
cional, restando certo que esta não impede que
o impetrante ou qualquer outro servidor man-
tenha ou abra conta corrente em outras insti-
tuições bancárias. Dispõe, apenas, que o paga-
mento do pessoal será depositado no Banco
Itaú, em razão de contrato de prestação de
serviços financeiros firmado entre esta instituição
e o Governo de Minas Gerais.

Com base em tais considerações, nego
provimento ao recurso, mantendo a r. sentença
ora objurgada.

Custas, na forma da lei.

O Sr. Des. Edilson Fernandes - De acordo.

O Sr. Des. Batista Franco - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-
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Ementa oficial: Civil - Ação de manu-
tenção de posse - Procedência com ordem de
demolição de obras - Pedido indenizatório pelas
construções - Descabimento. - Não se podem
considerar como benfeitorias indenizáveis cons-
truções que, obrigatoriamente, em face do risco
que representam e por determinação legal,
terão de ser demolidas.

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, 14 de dezembro de 2004. -
José Domingues Ferreira Esteves - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. José Domingues Ferreira
Esteves - Cuida-se de recurso de apelação
interposto por Glaudemir dos Santos e outros,
visando ao enfrentamento de r. sentença profe-
rida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara de
Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de
Belo Horizonte, que julgou procedente o pedido
inicial da ação de manutenção de posse promo-
vida pela Companhia Energética de Minas
Gerais - Cemig - em face dos apelantes, man-
tendo a autora na área de servidão e conde-
nando os réus a “demolirem os barracos de nº
01/08 e o segundo andar da construção nº 09
(todos expostos nas fotografias de fl. 09), bem
como a pagarem multa diária de R$100,00
(cem reais), na hipótese de novo esbulho”.

Os réus foram condenados, ainda, ao
pagamento das custas e honorários advoca-
tícios à base de 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, ficando suspensa a exigibili-
dade em face da gratuidade de justiça deferida.

Nas razões recursais, a alegação de que
os apelantes jamais procederam de má-fé, e tal
restou provado. Sustentam que, por se tratar de
pessoas simples e de pouca instrução, não pos-
suem condições de identificar a extensão da
área de servidão; que a área não se encontra-
va devidamente delimitada, representando
negligência da apelada. Afirma que: “A questão
constante dos presentes autos é social, pois a
retirada de diversas famílias do local, sem que
haja ao menos a possibilidade de destinação
digna para cada uma delas, ou ao menos inde-
nização para adquirir outra residência, não con-
siste em solução humana, nem tampouco
socialmente útil”. Requerem, por fim, o provi-
mento do recurso para, “em conseqüência, con-
denar a apelada ao pagamento das indeniza-
ções pelas acessões realizadas no local”.

Contra-razões às fls. 159/164.

Conheço do recurso, eis que presentes
seus pressupostos de admissibilidade.

O presente recurso tem como objetivo,
como já destacado, excluir o reconhecimento da
má-fé atribuída aos apelantes e, via de conse-
qüência, “condenar a apelada ao pagamento das
indenizações pelas acessões realizadas no local”.

Portanto, quanto ao pedido principal de
manutenção da apelada na posse da área de

POSSESSÓRIA - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - EDIFICAÇÃO SOB LINHAS DE ALTA
TENSÃO - OBRAS QUE REPRESENTAM RISCO - ORDEM DE DEMOLIÇÃO - PEDIDO

INDENIZATÓRIO PELAS CONSTRUÇÕES - DESCABIMENTO

- Em ação de manutenção de posse, não se podem considerar como benfeitorias indenizáveis
construções que, obrigatoriamente, em face do risco que representam e por determinação
legal, terão de ser demolidas.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.02.621632-5/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
JOSÉ DOMINGUES FERREIRA ESTEVES
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servidão e a condenação à demolição das cons-
truções, resignaram-se os apelantes.

Quanto à má-fé, tem-se que, pela realidade
fática demonstrada pelo anexo fotográfico de fls.
08/12, verifica-se que as construções realizadas se
encontram exatamente abaixo da torre de alta ten-
são, local de extremo risco e da sabença comum
de que ali não se pode construir.

Irrelevante a alegada simploriedade dos
apelantes sobre o que seja e onde se localiza a
servidão sob a ótica técnica; importa que, como
dito, é público e notório que não se pode edi-
ficar sob linhas de alta tensão.

A questão é realmente social e, como tal,
deve ser resolvida pelo Estado, mas não na
instância do Judiciário, mas, sim, na esfera do
Executivo, onde se inserem os programas sociais
e assistenciais, e, talvez, do Legislativo.

O direito da apelada deve ser assegurado
inclusive sob pena de, caso ela não tivesse provi-

denciado a presente medida judicial, ser respon-
sabilizada por eventuais danos que porventura
viessem a atingir aos apelantes.

E, ainda, mesmo os mais simples não
podem alegar em sua defesa o desconhecimento
das leis.

Por outro lado, não se podem considerar
como benfeitorias indenizáveis construções
que, obrigatoriamente, em face do risco que
representam e por determinação legal, terão de
ser demolidas.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas, pelos apelantes.

O Sr. Des. Ernane Fidélis - De acordo.

O Sr. Des. Manuel Saramago - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

TESTAMENTO - DISPOSIÇÃO QUE DELEGA A GUARDA DOS BENS A DETERMINADA
PESSOA ATÉ QUE A HERDEIRA MAIS NOVA ATINJA A MAIORIDADE - POSSIBILIDADE DE OS

DEMAIS HERDEIROS INGRESSAREM NA POSSE DOS MESMOS BENS QUANDO
COMPLETADA A MAIORIDADE

- A cláusula testamentária que delega a guarda e administração dos bens até que a herdeira mais
nova complete 21 (vinte e um) anos de idade não tem como ser interpretada como cláusula
resolutiva, de forma a impedir que os demais filhos herdeiros entrem na posse, domínio e adminis-
tração do patrimônio que lhes pertence ao atingirem a maioridade legal, mesmo que por fatos
supervenientes, inexistentes quando da realização das disposições de última vontade, como o
advento do novo Código Civil e o casamento da filha mais nova.

AGRAVO Nº 1.0000.00.354355-0/000 - Comarca de Campina Verde - Relator: Des. JOSÉ
DOMINGUES FERREIRA ESTEVES

Ementa oficial: Civil - Testamento - Dispo-
sição que delega a guarda dos bens a determi-
nada pessoa até que a herdeira mais nova atinja
a maioridade - Possibilidade de os demais
herdeiros ingressarem na posse dos mesmos
bens quando completada a maioridade. - A
cláusula testamentária que delega a guarda e
administração dos bens até que a herdeira mais

nova complete 21 (vinte e um) anos de idade não
tem como ser interpretada como cláusula resolu-
tiva, de forma a impedir que os demais filhos
herdeiros entrem na posse, domínio e adminis-
tração do patrimônio que lhes pertence ao atin-
girem a maioridade legal, mesmo que por fato
superveniente, inexistente quando da realização
das disposições de última vontade, como no
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caso, o advento do novo Código Civil e o casa-
mento da filha mais nova.

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 REJEITAR PRELIMINARES E
NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2004. -
José Domingues Ferreira Esteves - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. José Domingues Ferreira
Esteves - Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por Almerindo Borges da Silva,
administrador dos bens deixados por Gustavo
Borges da Silva, visando ao enfrentamento de r.
decisão proferida nos autos da ação de exe-
cução de entrega de coisa certa (execução de
testamento) que lhe move L.B.S., que sus-
pendeu os poderes de gestão do administrador,
ora agravante, determinando a entrega aos
legítimos proprietários, em três dias, dos bens
administrados.

Nas razões recursais, a alegação de que a
petição da agravada é atípica, amorfa e inominada.
Aduz que não foram observados, no caso, o de-
vido processo legal, o contraditório e a ampla defe-
sa. Sustenta que a decisão ofende o art. 128 do
CPC. Dentre várias outras considerações, afirma,
ainda, que o testador o nomeou administrador dos
bens até que a recorrida atinja 21 anos de idade, o
que não se deu na hipótese, já que conta ela com
18 anos apenas.

O agravo foi recebido apenas no efeito
devolutivo.

Contraminuta às fls. 72/85, argüindo as
preliminares de ausência de poderes para pos-
tular em instância superior e ausência dos re-
quisitos legais.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,
às fls. 108/110, através do i. Procurador de
Justiça, Dr. Hermano da Costa Val Filho, opina
pelo improvimento do agravo.

Examinando as preliminares argüidas na
contraminuta, rejeito-as.

A primeira, referente à falta de poderes do
procurador para atuar em segunda instância, tenho
que, não obstante o instrumento de mandato de fl.
48 ser específico para o acompanhamento do feito
“até termo final, sentença de primeiro grau”, não
impede a interposição do recurso de agravo de
instrumento que, na verdade, é recurso de natu-
reza incidente, que visa a discutir decisão inter-
locutória, antes de proferida a sentença final, ou
terminativa do feito. A jurisprudência colacionada é,
toda ela, referente a recursos interpostos de sen-
tenças ou acórdãos, não se aplicando aos agravos
de instrumento.

A segunda preliminar, intitulada “Falta de
Preenchimento dos Requisitos Legais”, é con-
fusa e não declina quais seriam os requisitos
legais ausentes.

É verdade que a legitimidade ativa do
agravante é, no mínimo, duvidosa.

O agravo foi interposto pelo Sr. Almerindo
Borges da Silva, em nome próprio, e não como
representante do espólio ou como testamenteiro.

Com efeito, o agravante foi indicado em
testamento - fls. 13/16 - mero guardião e admi-
nistrador dos bens dos agravados, nos seguintes
termos: “declaro ainda que todos bens destinados
aos meus filhos ficarão sob a guarda e adminis-
tração do meu irmão, Almerindo Borges da Silva,
brasileiro, solteiro, maior, comerciante, residente e
domiciliado nesta cidade, o qual deverá assumir
todos os encargos de administração, tais como
compra e venda de gado, empastamento do
mesmo na própria fazenda e a final tomar todas as
medidas no sentido de gerir e administrar todos os
bens até que a herdeira mais nova, L.B.S., atinja
a idade de vinte e um (21) anos, cuja adminis-
tração deverá ser remunerada de acordo com o
trabalho realizado” (fl.14).
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Como testador foi nomeado o Sr. Aveny
Amaral Soares (fl. 15), a quem cabe fazer cumprir
as últimas vontades, entregando as quantias e
bens relacionados a quem de direito.

Não se sabe, porém, se é nesta falha que
se baseia a preliminar.

No entanto, deixo de argüir de ofício a ilegi-
timidade passiva do agravante, por entender ser
possível e aconselhável a decisão de mérito
como a melhor forma de se realizar a melhor e
mais clara prestação jurisdicional.

Rejeitadas as preliminares, conheço,
pois, do recurso, eis que presentes os pressu-
postos de admissibilidade.

No mérito, maior sorte não socorre ao
agravante.

Com efeito, a transição dos bens deixados
pelo finado ocorre no momento do falecimento,
assim, os bens deixados aos agravados já eram
de propriedade dos mesmos desde então,
cabendo ao agravante a mera guarda e adminis-
tração, visto que os mesmos eram menores.

A cláusula testamentária retrotranscrita,
que delega a guarda e administração dos bens

até que a herdeira mais nova completasse 21
(vinte e um) anos, não tem como ser interpretada
como cláusula resolutiva, de forma a impedir que
os filhos herdeiros entrem na posse, domínio e
administração do patrimônio que lhes pertence
ao atingirem a maioridade legal, mesmo que por
fato superveniente, inexistente quando da reali-
zação das disposições de última vontade. Como
no caso, o advento do novo Código Civil e o casa-
mento da filha mais nova.

O MM. Juiz a quo nada mais fez que
assegurar o direito dos herdeiros agravados,
não havendo na decisão guerreada nada que
possa acarretar prejuízos ou colocar em risco
direitos do agravante ou de terceiros.

Por esses fundamentos, nego provimento
ao recurso.

Custas, pelo agravante.

O Sr. Des. Ernane Fidélis - De acordo.

O Sr. Des. Manuel Saramago - De acordo.

Súmula - REJEITARAM PRELIMINARES
E NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

EXECUÇÃO - AÇÃO PROPOSTA CONTRA O MUNICÍPIO - FUNDAMENTO EM TÍTULO EXECU-
TIVO EXTRAJUDICIAL - DOCUMENTOS SUBJACENTES AO TÍTULO - PERDA PELO DEVEDOR

- DIREITO DO CREDOR - INALTERABILIDADE - PROCESSO DE CONHECIMENTO PARA
COBRANÇA DA DÍVIDA - DESNECESSIDADE - ATO ADMINISTRATIVO - IRREGULARIDADE -
CAUSA IMPEDITIVA, MODIFICATIVA OU EXTINTIVA DO DIREITO DO CREDOR - AUSÊNCIA -
QUITAÇÃO DO DÉBITO - EMBARGOS DO DEVEDOR - PROVA - ÔNUS DO EMBARGANTE -

CHEQUE - SUSTAÇÃO - PERMANÊNCIA DA FORÇA EXECUTIVA

- O suposto fato de o devedor ter perdido documentos referentes ao negócio jurídico subjacente
ao título executivo extrajudicial que embasa a execução em nada altera o direito do credor, não
tendo o condão de submeter a pretensão deste último ao crivo de um processo de conhecimento
para a cobrança da dívida.

- A irregularidade do ato administrativo não exime a Administração de cumprir as obrigações
por ela assumidas, sob pena de permitir que o ente público se valha da própria torpeza para
locupletar-se.
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Ementa oficial: Processual civil - Execu-
ção contra o município - Perda de documentos
pelo devedor - Irrelevância para o direito do cre-
dor - Irregularidade do ato administrativo não é
causa impeditiva, modificativa ou extintiva do
direito do credor do município - Sustação de
cheques - Permanência da força executiva dos
títulos - Embargos de devedor - Prova - Ônus
do embargante. - I - O suposto fato de o deve-
dor ter perdido documentos referentes ao negó-
cio jurídico subjacente ao título executivo
extrajudicial que embasa a execução em nada
altera o direito do credor, não tendo o condão
de submeter a pretensão deste último ao crivo
de um processo de conhecimento para a
cobrança da dívida. - II - A irregularidade do ato
administrativo não exime a Administração de
cumprir as obrigações por ela assumidas, sob
pena de permitir que o ente público se valha da
própria torpeza para locupletar-se. - III - A sus-
tação do cheque não retira do título a sua força
executiva. - IV - Nos embargos de devedor, é do
embargante o ônus de provar a quitação do
débito ou demonstrar a ocorrência de qualquer
outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do credor, nos termos do art. 333, II,
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 CONFIRMAR A SENTENÇA, NO
REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O
RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2004. -
Manuel Saramago - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Manuel Saramago - Do reexame
necessário.

Inicialmente, frise-se que a hipótese é de
reexame necessário (ainda que o i. Juiz a quo
não tenha realizado a remessa de ofício), visto
que vencida a Fazenda Pública do Município de
Grupiara e a execução refere-se a valor superior
ao referido no § 2º do art. 475 do CPC.

Procedo, pois, de ofício, ao reexame
necessário.

Trata-se de embargos de devedor opostos
pelo Município de Grupiara contra a execução que
lhe move Mercearia Mar-Lu Ltda.

Analisando-se as razões trazidas pela
Municipalidade em sua peça exordial, conclui-se
que foram muito bem rechaçadas pela sentença
ora reexaminada, que não merece reparo por ter
rejeitado os embargos.

A execução baseia-se em 09 (nove) che-
ques formalmente perfeitos (fls. 06/08 dos autos
em apenso), e as alegações do embargante foram,
em síntese: I - que os referidos cheques, quando
de sua apresentação ao sacado, já estavam sus-
tados; II - que um incêndio ocorrido na sede da
administração do município teria destruído inú-
meros documentos, razão pela qual não se pode
admitir a presente execução, fazendo-se neces-
sária a instauração de processo de conhecimento
para se apurar se os valores cobrados são real-
mente devidos, uma vez que, como aduz,

para compras, serviços e obras no montante
de R$ 40.960,00 (quarenta mil, novecentos e
sessenta reais), há necessidade de prévio

- Nos embargos do devedor, é do embargante o ônus de provar a quitação do débito ou demonstrar
a ocorrência de qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos
termos do art. 333, II, do CPC.

- A sustação do cheque não retira do título a sua força executiva.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0248.04.910500-5/001 - Comarca de Estrela do Sul - Relator: Des.
MANUEL SARAMAGO
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processo de licitação, sendo que os cheques
em cobrança deveriam estar lastreados em
correspondente contrato administrativo, res-
pectivas notas fiscais de venda, bem como
em imprescindíveis notas de empenho (fl. 04).

Indagou, ainda, o embargante:

em que residiria realmente a possível causa
debendi resultante da emissão dos cheques em
execução? Em caso de compras, quem teria
recebido, pelo executado, as mercadorias
supostamente adquiridas? Onde a relação de
tais bens? (fl. 04).

E afirmou, em favor do acolhimento dos seus
embargos, que

a administração municipal responsável pela
emissão dos cheques sequer cuidou de apre-
sentar orçamento para o exercício finan-
ceiro/2001, muito menos relacionou seus restos
a pagar (fl. 04).

Ora, não se há falar, na espécie, em
processo de conhecimento para a cobrança do
crédito, visto que os cheques que instruem a
execução são títulos executivos extrajudiciais,
nos termos expressos do art. 585, I, do CPC e
encontram-se formalmente perfeitos.

A alegada perda de documentos referentes
aos negócios jurídicos subjacentes, referentes aos
cheques, pela Administração Pública, em absolu-
tamente nada altera o direito da embargada, não
tendo o condão de submeter a sua pretensão ao
crivo de um processo de conhecimento.

Com efeito, não cabia à embargada de-
monstrar “em que residiria a possível causa
debendi resultante da emissão dos cheques em
execução” ou “quem teria recebido, pelo execu-
tado, as mercadorias supostamente adquiridas”,
uma vez que se mune dos referidos títulos.

Ao embargante, se pretendia elidir a preten-
são executiva da apelada, é que cabia descons-
tituir os títulos que lastreiam a execução, no que
não logrou êxito, senão, vejamos.

Inicialmente, ressalte-se que o recorrente
sequer negou a existência do débito, limitando-se

a sugerir a existência de irregularidades nos negó-
cios jurídicos subjacentes, referentes aos cheques,
fato que não a exime de quitar o débito, sob pena
de injustificável enriquecimento ilícito de sua parte.

Também o fato de ter havido contra-
ordens para o não-pagamento dos cheques não
obsta a pretensão executiva, uma vez que se
trata de comandos endereçados ao sacado, o
que, nem minimamente, retira do cheque o seu
caráter de título executivo.

As provas testemunhais produzidas em
nada amparam as alegações do embargante. Ao
revés, prestam-se a afastá-las, como o depoi-
mento de Aires Gilberto Guimarães, Prefeito do
Município de Grupiara à época da emissão dos
cheques, que afirmou, in verbis:

que foi quem emitiu os cheques juntados às fls.
06/09 dos autos principais; que os cheques
foram dados em pagamento à embargada e re-
ferem-se à compra de gêneros alimentícios
destinados à Escola, Posto de Saúde e também
para distribuir cestas básicas; que o Município
recebeu todas as mercadorias referentes aos
cheques de fls. 06/08; que os cheques não
foram liquidados porque no final do mandato do
depoente houve vários bloqueios da conta do
Município e o saldo não era suficiente para
cobri-los (fl. 90).

Assim, também, afirmou Emerson Fitipaude
Martinelli, à fl. 89, in verbis:

que é funcionário público municipal desde o ano
de 1991; que na gestão do prefeito Aires Gilberto
Guimarães o depoente era auxiliar administra-
tivo; que na época ouviu falar que a prefeitura
comprava gêneros alimentícios e material de
limpeza na Mercearia Mar-Lu...

Era ônus do embargante provar ter quitado
o débito que lhe cobra a Mercearia Mar-Lu Ltda.
ou demonstrar a ocorrência de qualquer outro
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
da embargada, nos termos do art. 333, II, do
CPC, do que não se desincumbiu.

Por todo o exposto, no reexame necessário,
confirmo a sentença de fls. 134/137.
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-:::-

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA - IMÓVEL - INCLUSÃO EM ÁREA DE ENTORNO DE COISA
TOMBADA - PROJETO - FINALIDADE DE ALTERAR AS CARACTERÍSTICAS OU IMPEDIR A

VISIBILIDADE DA SERRA DO CURRAL - SUBMISSÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE -
DESVALORIZAÇÃO DO BEM - INEXISTÊNCIA - INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO

- A inclusão de imóvel em área de entorno da Serra do Curral, bem como a conseqüente
restrição administrativa de submeter ao órgão competente projeto que tenha por finalidade
construção que possa alterar as características ou impedir a visibilidade daquele patrimônio
protegido pelo tombamento não acarretam limitação aos direitos sobre a propriedade que
importe desvalorização do bem capaz de ensejar indenização.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.03.152661-9/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
CÉLIO CÉSAR PADUANI

Ementa oficial: Indenização - Imóvel incluí-
do em área vizinha de bem tombado - Limitação
administrativa de submeter-se ao órgão compe-
tente projeto que tenha por finalidade alterar as
características ou impedir a visibilidade da Serra
do Curral - Esvaziamento de potencial de uso e
ocupação do solo - Recurso a que se nega provi-
mento. - 1. O tombamento é sempre uma res-
trição parcial, não impedindo ao particular o exer-
cício dos direitos inerentes ao domínio, e por isso
não dá, em regra, direito à indenização. - 2. Não
tendo havido qualquer limitação aos direitos dos
apelantes sobre a sua propriedade que importe a
desvalorização do bem da demanda, decorrente
da inclusão do imóvel na área de entorno da
Serra do Curral, não se há falar em pleito indeni-
zatório. - 3. Segundo brocardo latino: provare
opportet, non sufficit dicere. - 4. Recurso a que se
nega provimento.

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, 18 de novembro de 2004. -
Célio César Paduani - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Célio César Paduani - Trata-se
de recurso de apelação interposto por Eva Luiza
Ferreira e José Ferreira de Paula em face da r.
sentença de fls. 68/72 proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Municipal da
Comarca de Belo Horizonte, que julgou improce-
dente o pedido constante da ação de indenização
contra a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, à
alegação de ressarcimento pelo prejuízo sofrido
em virtude de inscrição de imóvel dos apelantes
em área de entorno de coisa tombada.

Em sede de razões recursais (fls. 73/76),
os recorrentes sustentam, em apertada síntese,
a contradição do douto Juiz, ao entendimento
de ter havido impedimentos no uso, fruição e
disposição do imóvel e por não considerar qual-
quer desvalorização no mesmo.

Acrescentam que a r. sentença não espe-
lhou a prova dos autos, vez que há desvalori-
zação no valor venal do referido imóvel reco-
nhecida pelo apelado nas guias de IPTU/2001 e

Julgo prejudicada a apelação interposta
pelo embargante.

O Sr. Des. Edilson Fernandes - De acordo.

O Sr. Des. Batista Franco - De acordo.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO,
CONFIRMARAM A SENTENÇA, PREJUDICADO
O RECURSO VOLUNTÁRIO.
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2002, em R$ 3.338,00 (três mil trezentos e trinta
e oito reais), haja vista que em 2001 seu valor era
de R$ 11.060,00 (onze mil e sessenta reais) e em
2002 foi estipulado em R$ 7.622,00 (sete mil seis-
centos e vinte e dois reais).

Ressaltam que o prejuízo não é mínimo por
se tratar de pessoas humildes necessitando de
imóvel para construir um “barraco” para morar.

Conquanto regularmente intimado, o
apelado deixou transcorrer in albis o prazo para
contra-razões (fl. 77-v.).

O ilustre RMP de primeiro grau invoca a
Recomendação nº 01/2001 do Conselho Superior
do Ministério Público para eximir-se de oficiar no
feito.

Nesta instância, deixou-se de colher o pro-
nunciamento da Procuradoria-Geral de Justiça em
razão da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Decido.

Conheço do recurso de apelação, aos
pressupostos e condições que regem sua
admissibilidade.

Os autores, ora apelantes, afirmam na
inicial que em 15.03.2001 compraram imóvel
constituído do lote 13, da quadra 21, no Bairro
Solar do Barreiro e que em 28.06.2002 recebe-
ram notificação da Prefeitura, comunicando-
lhes o tombamento provisório da subárea 1-
Barreiro - Serra do Curral, onde o mesmo está
localizado.

Aduzem que apresentaram impugnação
junto ao Conselho Deliberativo do Patrimônio
Cultural, tendo obtido êxito quanto ao tomba-
mento provisório, mas, em contrapartida, tive-
ram seu imóvel incluído na área de entorno da
Serra do Curral, vizinha de bem tombado, o que
significa apreciação pelos órgãos municipais
competentes de qualquer intervenção ou cons-
trução no referido imóvel.

Salientam que deveriam ser ressarcidos da
quantia correspondente ao valor venal do imóvel,
vez que, em razão do tombamento, não podem
utilizar livremente do bem que lhes pertence.

De mais a mais, em sua peça contes-
tatória, o Município de Belo Horizonte sustenta
que, objetivando a proteção da Serra do Curral,
após realização de estudos técnicos no local, o
Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural
de Belo Horizonte promoveu a inclusão da área
onde está localizado o imóvel no perímetro de
área polarizadora, inserida no entorno de coisa
tombada.

Ressalta, também, que, no presente
caso, o imóvel não foi objeto de tombamento
específico, podendo sofrer quaisquer inter-
venções desde que o projeto seja submetido à
prévia análise e aprovação do Conselho.

Alega, por fim, que o dever de indenizar
pressupõe a existência de dano, inexistente
neste feito, vez que os apelantes continuam
assegurados em seus direitos fundamentais
decorrentes da propriedade.

É da doutrina:

... que o tombamento é sempre uma restrição
parcial, não impedindo ao particular o exercício
dos direitos inerentes ao domínio; por isso
mesmo, não dá, em regra, direito à indenização;
para fazer jus a uma compensação pecuniária,
o proprietário deverá demonstrar que realmente
sofreu algum prejuízo em decorrência do tomba-
mento (MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO -
Direito Administrativo, 17ª edição, fl. 133).

Acerca da matéria em apreço, pontifica o
insuperável HELY LOPES MEIRELLES:

Tombamento não é confisco. É preservação de
bens de interesse da coletividade imposta pelo
Poder Público em benefício de todos; e, assim
sendo, não podem um ou alguns particulares
ser sacrificados no seu direito de propriedade
sem a correspondente indenização reparatória
do prejuízo ocasionado pelo tombamento (in
Direito Administrativo Brasileiro, 21ª edição,
Malheiros Editores, p. 494).
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In casu, não restou provado que o ato de
tombamento acarretou perda no potencial cons-
trutivo do imóvel em comento, ou em seu valor
venal, e, portanto, não se há falar de obrigação
do Município em indenizar os apelantes.

Neste sentido, subtrai-se da r. sentença
que:

... o imóvel de propriedade dos autores, (...),
encontra-se abrangido pela área vizinha à
Serra do Curral, patrimônio histórico protegido
pelo tombamento. Como forma de preservar a
visibilidade deste patrimônio, todo o perímetro
que circula esta região é considerado área de
entorno do bem tombado, sendo vedada a
realização de construções ou a veiculação de
anúncios ou cartazes sem prévia aprovação do
Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural
do Município (fl. 70).

E prossegue o ilustre Magistrado:

... de fato, existem algumas limitações adminis-
trativas com relação a edificações nestes
locais, principalmente no que tange à altura da
construção. Em determinados locais, a altura
das edificações é limitada, não sendo possível
a construção de edifícios com muitos andares,
o que nitidamente obstrui a visão da Serra do
Curral,

concluindo que,

... para edificações de residências, os impedi-
mentos são mínimos, não havendo qualquer
desvalorização do imóvel em razão de sua
localização. O imóvel dos autores não foi
objeto de tombamento específico e, portanto,
não sofre os efeitos deste tombamento. Não
tendo havido qualquer limitação aos direitos
dos autores sobre a sua propriedade que
importe na desvalorização do bem objeto
desta demanda, ou qualquer desvalorização
decorrente da inclusão do imóvel na área de
entorno da Serra do Curral, não há que se
falar em indenização (fl. 71).

À colação, coadunável mostra jurispru-
dencial:

Indenização - Esvaziamento de potencial de
uso e ocupação do solo, com impedimento de
construção e de comercialização - Aviltamento
econômico do imóvel - Atos legais do muni-
cípio - Indenização negada - Ap. Cível nº
000.250.969-3/00, Rel. Des. Lúcio Urbano, DJ
de 16.04.2002.

Assim sendo, estou repelindo a pretensão
indenizatória levada a efeito pelos apelantes, haja
vista que restou provado, à saciedade, que tomba-
mento não houve em relação ao imóvel de sua
propriedade, houve, sim, limitação administrativa
impessoal e genérica, inábil para arrancar inde-
nização ao Poder Público.

A iniciativa do Município, exercida dentro da
competência que lhe reserva a Carta Magna, em
muito contribui para que se resguarde a identidade
cultural de nossa Capital, em especial o patrimônio
arquitetônico, sem que, com isso, acarrete os
danos reclamados pelos apelantes.

No cotejo do conjunto probatório, os ape-
lantes não conseguiram provar o fato por eles ale-
gado, sabendo-se que, segundo vetusto brocardo
latino, provare opportet, non sufficit dicere.

Fortes nessas razões, mantenho incó-
lume a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, negando provimento ao recurso
interposto.

Custas, ex lege.

É como voto.

O Sr. Des. Audebert Delage - De acordo.

O Sr. Des. Moreira Diniz - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

SEPARAÇÃO DE CORPOS - CONVERSÃO EM DIVÓRCIO - INADMISSIBILIDADE -
SEPARAÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO

PEDIDO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - CONCESSÃO 
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Ementa oficial: Direito de Família - Sepa-
ração de corpos - Conversão em divórcio -
Inadmissibilidade - Impossibilidade jurídica do
pedido. - Não é possível a conversão da sepa-
ração de corpos em divórcio, visto que a medida
preparatória não visa definir direitos, tornando-
se necessário o ajuizamento da ação principal
de separação judicial para discussão do mérito.
Após transitada em julgado a sentença da ação
principal, será possível constatar-se a neces-
sidade da ruptura do vínculo conjugal. O art.
1.580 do Código Civil de 2002, assim como o
art. 25 da Lei de Divórcio visam permitir que o
prazo para a decretação do divórcio seja conta-
do a partir da concessão de medida cautelar de
separação de corpos, e não a possibilidade da
conversão desta em divórcio. Assim, ainda que
decorrido o prazo de um ano da decisão caute-
lar, não pode ser pedida a conversão se não
houver sentença de separação judicial.

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, EM DAR PROVI-
MENTO PARCIAL, VENCIDO O REVISOR
PARCIALMENTE.

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2004. -
Carreira Machado - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Carreira Machado - Trata-se de
recurso de apelação cível interposto por D.L.P.
contra R.O.S. em face da sentença de fls. 18/19
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de
Família e Sucessões da Comarca de Montes
Claros, que, nos autos da ação de conversão de
separação judicial em divórcio, julgou improce-
dente o pedido, extinguindo o processo sem julga-
mento do mérito, nos termos do art. 267, inciso IV,
do Código de Processo Civil.

O Juízo a quo entendeu que a ação foi pro-
posta equivocadamente, visto que não existe con-
versão de separação de corpos em divórcio, mas
somente de separação judicial. Dessa forma,
entendeu que não é possível o divórcio, visto que
a ação de separação judicial proposta ainda não
obteve provimento jurisdicional.

Alega o apelante, fls. 22/28, que, nos ter-
mos do art. 1.580 do Código Civil, é possível a
conversão da separação de corpos em divórcio
após decorrido o prazo de 01 (um) ano da
decisão concessiva da medida cautelar.

- O art. 1.580 do Código Civil de 2002, assim como o art. 25 da Lei do Divórcio visam permitir que
o prazo para a decretação do divórcio seja contado a partir da concessão de medida cautelar de
separação de corpos, e não a possibilidade da conversão desta em divórcio. Assim, ainda que
decorrido o prazo de um ano da decisão cautelar, não é possível a conversão se não houver sen-
tença de separação judicial.

- Para a obtenção dos benefícios da assistência judiciária, basta a simples declaração da parte
de que não está em condições de arcar com as despesas do processo, sem prejudicar seu
próprio sustento ou de sua família.

- V.v.: - Possível a decretação do divórcio por conversão se decorrido prazo de um ano da decisão
que concedeu a cautelar de separação de corpos. No conceito de separação judicial, que é próprio
do Direito Civil, a Lei 6.515/77 inclui a equiparação da separação cautelar de corpos, como prevista
em seu art. 7º, § 1º, e no art. 796 do Código de Processo Civil, por expressa retroação dos efeitos
da separação judicial à decisão que tiver concedido a separação cautelar. (Des. Almeida Melo)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0433.03.102447-7/001 - Comarca de Montes Claros - Relator: Des.
CARREIRA MACHADO
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Salientou, ainda, que a apelante é pobre
em sentido legal e, por isso, é merecedora dos
benefícios da assistência judiciária.

Conheço do recurso, por estarem presentes
seus pressupostos de admissibilidade.

A questão sub examine cinge-se à possibi-
lidade da conversão da separação de corpos em
divórcio, sem o trânsito em julgado da sentença de
separação judicial litigiosa.

Compulsando os autos, verifico que a ape-
lante se casou no dia 05 de junho de 1996 e, não
havendo mais a possibilidade de conviver com seu
marido, ajuizou ação cautelar de separação de cor-
pos no dia 11.01.2001.

Posteriormente, ajuizou ação principal de
separação judicial. Entretanto, como informa a
apelante em suas razões recursais, não obteve
provimento jurisdicional, visto que o réu ainda
não foi citado.

No caso dos autos, a questão controversa é
de cunho processual, não podendo a apelante
converter a separação de corpos em divórcio, visto
que a ação principal não obteve sentença.

O processo cautelar tem como finalidade
a prevenção de um perigo atual e iminente, con-
servando bens, provas e pessoas como forma
de preservar a efetividade das decisões judi-
ciais. Assim, a medida cautelar não visa analisar
o mérito do processo principal, possuindo,
assim, natureza acessória.

Com efeito, seu objetivo é proteger a efi-
cácia de outro processo, e não defender direi-
tos. Conseqüentemente, a sentença proferida
em processo cautelar não faz coisa julgada
material.

No caso em tela, a medida cautelar para
separação de corpos objetiva preservar ambas
as partes, impedindo que se acirrem os ânimos
e que aumente a discórdia, aprofundando-se a
divergência entre eles, muitas vezes com pro-
jeção danosa e desdobramento imprevisível.

Destarte, no tocante ao processo cautelar,
não é possível a conversão da separação de cor-
pos em divórcio, visto que a medida preparatória
não visa definir direitos e, por isso, torna-se neces-
sária ação principal de separação judicial para dis-
cussão do mérito. Com isso, após transitada em
julgado a sentença na ação principal, será pos-
sível constatar a necessidade da ruptura do víncu-
lo conjugal.

Além disso, dispõe o art. 31 da Lei do Di-
vórcio que devem os cônjuges estar separados
judicialmente há mais de um ano para pedirem a
conversão desta separação em divórcio.

Nesse sentido, alude o art. 25 da mesma
lei, fazendo expressa referência ao seu art. 8º, que
trata da medida cautelar, no sentido de poder o
prazo de um ano ser contado da decisão que con-
cedeu a medida cautelar de separação de corpos.
Contudo, a lei refere-se somente ao início da con-
tagem do prazo e não possibilita a conversão da
separação de corpos em divórcio.

Neste entendimento é a precisa lição de
LIMONGI FRANÇA:

A razão de ser deste preceito está no fato de se
poder contar o prazo de separação, que deve
anteceder o divórcio, a partir da decisão sobre
a medida cautelar de separação de corpos, e
mesmo do início da incidência da separação de
fato.
Assim, essas balizas servem para o cálculo do
lapso, mas são insuficientes para caracterizar a
titularidade em relação à propositura da ação de
conversão da separação em divórcio.
Para tanto exige-se um outro requisito, qual
seja, a efetiva separação judicial, mediante
sentença definitiva, com a conseqüente dis-
solução da sociedade conjugal. Ademais, não
poderia ser de outra forma, uma vez que a
separação judicial é a ação principal, onde
será decidido o mérito.

Ademais, prescreve o art. 226, parágrafo
6º, da Constituição Federal, in verbis:

A família, base da sociedade, tem especial
proteção do Estado (...).

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido
pelo divórcio, após prévia separação judicial
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por mais de um ano nos casos expressos em
lei, ou comprovada separação de fato por
mais de dois anos.

Observa-se, portanto, que a própria Cons-
tituição Federal determinou as duas formas para
o divórcio, quais sejam, o divórcio indireto, após
um ano da separação judicial, e o divórcio direto,
quando decorridos dois anos da separação de
fato.

Nas sábias palavras de CELSO RIBEIRO
BASTOS, “a Constituição é a fonte geradora de
toda a ordem jurídica, que dela extrai seu funda-
mento de validade”, porquanto “uma Constituição
nova inaugura um novo ordenamento jurídico”
(Curso de Direito Constitucional, 20ª edição, Sa-
raiva, p. 76-77).

As normas constitucionais “definem hori-
zontes, fixam balizas, estabelecem contornos
que governarão a ordem jurídica do país como
normas fundamentais e, portanto, ocupantes do
ápice da pirâmide legal” (CARLOS ALBERTO
BITTAR, O Direito Civil na Constituição de 1988,
2ª edição, RT, p. 19).

Assim, inconstitucional é a interpretação
dada ao art. 1.580 do Código Civil no sentido da
possibilidade da conversão da separação de cor-
pos em divórcio, visto que a própria Constituição
Federal veda esta possibilidade.

Neste sentido, é o entendimento do ilustre
jurista SILVIO DE SALVO VENOSA ao comentar
o art. 1.580 do Código Civil, in verbis:

Essa conversão pode ocorrer tanto pela forma
consensual, mediante acordo entre as partes,
homologado judicialmente, como pela modali-
dade litigiosa, com citação do outro cônjuge e
sentença. No pedido de conversão, firmado
pelas partes e por advogado, devem juntar
cópia da sentença definitiva da separação judi-
cial e comprovar o decurso de prazo superior a
um ano, contado dessa decisão de separação
ou da que concedeu a medida cautelar corres-
pondente. Ainda que o prazo possa ser contado
da separação de corpos, há necessidade de
sentença de separação, que é essencial, pois o
que se converte é a separação judicial, e não a

separação de corpos (SILVIO DE SALVO
VENOSA, Direito Civil, Atlas, p. 249).

Portanto, o art. 1.580 do Código Civil não
inova o ordenamento jurídico, visto que o art. 25
da Lei de Divórcio dispõe no mesmo sentido, e,
por isso, deve ser dada a ambos os artigos a
mesma interpretação.

Neste diapasão, é o entendimento juris-
prudencial:

Ementa: Divórcio - Conversão. - É incabível
converter medida cautelar de separação de cor-
pos em divórcio. Hipótese, entretanto, em que
já decorreu prazo superior ao exigido para o
divórcio direto. Recurso conhecido, mas não
provido (STJ, 3ª Turma, REsp 29.692-8/MG, por
maioria, Rel. Min. Costa Leite).

Ementa: Apelação cível. Ação de divórcio.
Conversão. Prazo. Termo inicial. Separação
de corpos. Inteligência do art. 1.580 do Código
Civil de 2002. Inexistência de separação judi-
cial. Pedido juridicamente impossível. Recurso
provido. - 1. O requisito fundamental para ser
convertida a separação judicial em divórcio,
logicamente, é a existência da referida sepa-
ração judicial. Se esta existir, permite o art.
1.580 do Código Civil de 2002 que o termo ini-
cial do interstício legal seja a data em que foi
concedida medida cautelar de separação de
corpos. - 2. Negada a homologação de sepa-
ração judicial litigiosa transformada em con-
sensual, revela-se juridicamente impossível o
pedido de conversão do que ainda não existe,
ou seja, separação judicial em divórcio. - 3.
Apelação cível conhecida e provida. Apelação
Cível nº 1.0024.03.109644-9/001 - Comarca
de Belo Horizonte - Apelante(s): Ministério
Público do Estado de Minas Gerais - Ape-
lado(s): C.M.M. - Relator: Exmo. Sr. Des.
Caetano Levi Lopes.

Desse modo, o art. 1.580, assim como o
art. 25 da Lei de Divórcio visam permitir que o
prazo para a decretação do divórcio seja conta-
do a partir da concessão de medida cautelar de
separação de corpos, e não a possibilidade da
conversão desta em divórcio.

Assim, ainda que decorrido o prazo de um
ano da decisão cautelar, não pode ser pedida a
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conversão se não houver sentença de separação
judicial.

Possibilidade jurídica, segundo HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, é

a exigência de que deve existir, abstratamente,
dentro do ordenamento jurídico, um tipo de
providência como a que se pede através da
ação (Curso de Direito Processual Civil, v. I, 24ª
edição, Editora Forense, p. 53).

O pedido da apelante é, pois, juridicamente
impossível, haja vista que, hipoteticamente, diante
do ordenamento jurídico pátrio vigente, não se
configura passível de provimento.

Era o caso, portanto, de extinção do pro-
cesso, sem julgamento do mérito, por impossibi-
lidade jurídica do pedido, já que nosso ordena-
mento jurídico não prevê, em tese, a possibilidade
de conversão de separação de corpos em divórcio.

Torna-se a apelante, portanto, carecedora
de ação, por impossibilidade jurídica do pedido.

Por derradeiro, cumpre ressaltar que, nos
termos do art. 1.580, parágrafo 2º, do Código Civil,
“o divórcio poderá ser requerido, por um ou por
ambos os cônjuges, no caso de comprovada sepa-
ração de fato por mais de 2 (dois) anos”.

Dessa forma, mesmo em curso a sepa-
ração judicial, é possível, desde que complete o
biênio de afastamento do casal, pleitear o divór-
cio direto por mera separação de fato.

No tocante aos benefícios da Justiça Gra-
tuita, verifico que a apelante recebe um salário
mínimo e meio, possuindo várias despesas para
sua sobrevivência. Dessa forma, para obtenção
da assistência judicial, basta a simples declaração
de não haver condições de arcar com as despe-
sas do processo sem prejudicar o seu próprio sus-
tento ou de sua família.

Em face do exposto, dou parcial provi-
mento ao recurso somente para conceder a
assistência judiciária.

Custas, pela lei.

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

Súmula - O RELATOR DEU PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO SOMENTE PARA CON-
CEDER A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PEDIU
VISTA O REVISOR.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Carreira Machado - O julgamento
deste feito foi adiado na sessão do dia 14.10.04, a
pedido do Revisor, após, como Relator, eu haver
dado provimento parcial ao recurso somente para
conceder assistência judiciária.

Com a palavra o Des. Almeida Melo.

O Sr. Des. Almeida Melo - A sentença de
fls. 18-v./19-TJ julgou extinto o processo, nos ter-
mos do art. 267, IV, do Código de Processo Civil,
sob o fundamento de que a conversão é da sepa-
ração judicial, e não da separação de corpos.

Dispõe o art. 1.580 do Código Civil o
seguinte:

Art. 1.580. Decorrido 1 (um) ano do trânsito em
julgado da sentença que houver decretado a
separação judicial, ou da decisão concessiva
da medida cautelar de separação de corpos,
qualquer das partes poderá requerer sua con-
versão em divórcio.

Na hipótese dos atos, a decisão concessiva
da medida cautelar de separação de corpos ocor-
reu em 07.03.2002 (fl. 14-TJ) e foi publicada em 16
de março de 2002 (fl. 63-verso do apenso 2/II),
sem recurso, enquanto que o pedido desta ação é
do dia 25.09.2003, há mais de um ano do trânsito
em julgado da separação.

Logo, satisfeito o prazo legal.

Pela interpretação que faço do dispositivo,
não há dúvida de que o prazo de um ano pode ser
contado também da separação de corpos.

Este eg. Tribunal de Justiça, no julga-
mento da Apelação Cível nº 341.377-0, DJ de
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30.10.2003 , Relator o Desembargador Cláudio
Costa, decidiu que:

Ementa: Separação litigiosa. Conversão em
separação de corpos. Pedido de divórcio.
Extinção do processo, sem julgamento de
mérito. Recurso.

- É de ser reformada sentença que, em pedido
de conversão de separação de corpos em divór-
cio, extinguiu o processo, sem julgamento de
mérito, pela impossibilidade jurídica do pedido.
Recurso provido.

Para seu voto, o em. Relator adotou os
seguintes fundamentos:

Dispõe o art. 25 da Lei 6.515/77:
A conversão em divórcio da separação judicial
dos cônjuges existente há mais de um ano, con-
tada da data da decisão ou da que concedeu a
medida cautelar correspondente (art. 8º) será
decretada por sentença, da qual não constará
referência à causa que a determinou.
Ora, a interpretação das leis é obra de raciocínio
e lógica, mas também de discernimento e bom
senso, de sabedoria e experiência, como
realçou Demolombe (CARLOS MAXIMILIANO -
Hermenêutica - nº 104).
Não há dúvida de que, se o art. 25 da Lei
6.515/77 fala da conversão, contando-se um
ano da decisão ou da que concedeu a caute-
lar correspondente, obviamente, o prazo de
um ano pode ser contado da separação de
corpos, que é uma cautelar, prevista no art. 8º
da Lei 6.515/77.
Interpretatio cessat in claris: ‘a interpretação
cessa no claro’.
Logo, se a separação de corpos ocorreu em
17.10.2001 e o pedido de conversão em
divórcio se deu em 18.12.2002, atendido ficou
o prazo de um ano, para a conversão em
divórcio.
Não há por onde falar-se, no caso, da impos-
sibilidade jurídica do pedido.

Antes da vigência do Código Civil de 2002,
em casos de conversão de separação judicial em
divórcio, assimilava-se a compatibilidade entre o
disposto no art. 226, § 6º, da Constituição Federal
e no art. 36, parágrafo único, II, da Lei nº 6.515/77.

No entanto, o Código Civil vigente, a partir
do seu art. 1.580 e § 2º, em observância da regra

contida no referido dispositivo constitucional, que
se reporta aos “casos expressos em lei”, condi-
cionou o divórcio - seja ele direto ou decorrente
de conversão - somente ao decurso de 1 (um)
ano do trânsito em julgado da sentença que hou-
ver decretado a separação judicial, ou da decisão
concessiva da medida cautelar da separação de
corpos ou ao decurso do prazo de dois anos da
comprovada separação de fato.

A separação judicial não ocorre apenas
com a decisão definitiva que, por mútuo consen-
timento ou a requerimento do cônjuge inocente,
põe termo aos deveres de coabitação, fidelidade
recíproca e ao regime matrimonial de bens,
como se o casamento fosse dissolvido (art. 3º da
Lei nº 6.515, de 1977).

No conceito de separação judicial, que é
próprio do Direito Civil, aquela lei incluiu a equipa-
ração da separação cautelar de corpos, como
prevista no art. 7º, § 1º, e no art. 796 do Código
de Processo Civil, por expressa retroação dos
efeitos da separação judicial à decisão que tiver
concedido a separação cautelar, nos termos do
art. 8º.

Ao estabelecer o conceito próprio do Direito
Civil, o novo Código não ultrapassou os limites de
sua legislação nem vulnerou a Constituição. Ape-
nas descreveu o conceito do instituto nela previsto,
mas que, necessariamente, não pertencia ao texto
constitucional definir.

Com o devido respeito ao entendimento
do em. Relator, acolho o parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça e dou provimento
à apelação para cassar a decisão, com a
remessa dos autos à comarca de origem para o
seu regular prosseguimento. Defiro os bene-
fícios da justiça gratuita.

O Sr. Des. Célio César Paduani - Com
razão o em. Relator, data venia.

Antes da vigência do Código Civil de 2002,
a decretação do divórcio por conversão presumia
a prévia separação judicial do casal, a teor do art.
226, § 6º, da Constituição da República, e do art.
25 da Lei nº 6.515/77. O tempo da separação de
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corpos computava-se para o divórcio direto (art.
40), não servindo, entretanto, como marco a con-
versão diretamente em divórcio.

Após advento do novo codex, instalou-se a
celeuma, em virtude da inteligência do art. 1.580,
que, interpretado isoladamente, admite a conver-
são da separação de corpos em divórcio.

Todavia, mantenho a posição de que essa
interpretação isolada afronta a exigência constitu-
cional, inobstante o comando estatuído no art. 8º
da Lei 6.515/77, porquanto a equiparação, in
casu, demanda julgamento da separação judicial,
revelando a necessidade de um provimento juris-
dicional definitivo sobre a ação principal.

Destarte, ao meu sentir, o instituto da
separação de corpos, per si, não se enquadra
no alcance da expressão “nos casos expressos
em lei” do art. 226, § 6º, da CF/88, para fins de
autorizar a sobredita conversão.

Forte nessas razões, dou provimento par-
cial ao recurso, somente para conceder os
benefícios da Justiça Gratuita, nos termos
expendidos pelo nobre Relator.

É o voto.

Súmula - DERAM PROVIMENTO PAR-
CIAL, VENCIDO O REVISOR PARCIALMENTE.

-:::-

UNIÃO ESTÁVEL - EFEITOS JURÍDICOS E PATRIMONIAIS - MERO RELACIONAMENTO
AMOROSO - EXISTÊNCIA DE FAMÍLIA LEGALMENTE CONSTITUÍDA - NÃO-CONFIGURAÇÃO -

SOCIEDADE DE FATO - PATRIMÔNIO PARTILHÁVEL - PROVA NECESSÁRIA

- Somente a união estável com fidelidade mútua e característica de família, na previsão do § 3º
do art. 226 da Constituição da República, gera efeitos jurídicos com reflexos patrimoniais. A
simples existência de convivência amorosa entre homem e mulher, contínua e duradoura, mas
concomitante com outros relacionamentos também públicos, mormente se conservada a
família legalmente constituída, não autoriza o reconhecimento da união estável, que somente
se configura se preenchidas todas as exigências contidas no art. 1º da Lei 9.278/96.

- Sem o objetivo de constituir família, a entidade de fato poderá ser um mero relacionamento
afetivo entre homem e mulher, gerando, no máximo, sociedade de fato em relação a bens
adquiridos por esforço comum. Não comprovada a existência de patrimônio partilhável em tal
caso, é de se julgar improcedente pedido de reconhecimento de sociedade de fato.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0637.02.014174-2/001 - Comarca de São Lourenço - Relator: Des.
EDILSON FERNANDES

Ementa oficial: União estável - Caracte-
rização - Efeitos jurídicos e patrimoniais. - Só
gera efeitos jurídicos com reflexos patrimoniais
a união estável com fidelidade mútua e carac-
terísticas de família, na previsão do parágrafo
3º do art. 226 da CF/88. Não se confunde com
união estável o relacionamento amoroso pú-
blico, contínuo e duradouro, mas concomitante
com outros relacionamentos também públicos,
mormente se conservada a família legalmente
constituída com mulher e filhos. A simples exis-

tência de relacionamento amoroso entre
homem e mulher, ainda que prolongado, não
autoriza, por si só, o reconhecimento da união
estável, visto que esta somente se configura se
preenchidas todas as exigências contidas no
art. 1º da Lei nº 9.278/96. Sem o objetivo de
constituir família, a entidade de fato poderá ser
um mero relacionamento afetivo entre os
amantes, gerando, no máximo, sociedade de
fato em relação a bens adquiridos por esforço
comum de ambos.
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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 NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2004.
- Edilson Fernandes - Relator.

Notas taquigráficas

Proferiu sustentação oral, pelo apelado, o
Dr. Paulo André Rohrmann.

O Sr. Des. Edilson Fernandes - Sr. Presi-
dente. Inicialmente, registro que recebi o memo-
rial subscrito pelo Dr. Paulo André Rohrmann e
dediquei-lhe muita atenção, assim como para
mim é muito prazeroso ouvi-lo fazer a susten-
tação oral de uma forma muito objetiva e clara,
até mesmo fazendo uma pequena digressão para
delinear o perfil do falecido H.D.A.

Meu voto é o seguinte:

Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença de fls. 174/184, proferida nos autos da
ação de reconhecimento de sociedade de fato
c/c alimentos, ajuizada por Z.M.G. contra o
espólio de H.D.A., representado pelo inventa-
riante C.A.S., que julgou improcedente o pedi-
do, não reconhecendo a pretendida união
estável e, via de conseqüência, todos os efeitos
dela decorrentes.

Inconformada, alega a recorrente, fls.
186/202, que:

(...) o Ilustre Prolator ergueu diversas barreiras
à pretensão da Recorrente, sendo que data
venia ‘nenhuma delas, a rigor, serviu para tal
empreitada, nem mesmo o matrimônio, diante
da separação de fato da primitiva esposa,
como da continuação da vida em comum após
o óbito daquela, o que significa dizer que o de
cujus viveu os seus últimos meses com a
recorrente na condição de viúvo’.

Alega, ainda, que a r. sentença merece ser
reformada diante da agressão à Lei Maior, a qual,
em seu artigo 226, § 3º, agasalha perfeitamente a
sua pretensão, além do fato de que o novo Código
Civil excluiu o inciso VI dos impedimentos rela-
cionados no art. 1.521, em casos análogos ao ora
examinado, como também não estabeleceu ne-
nhum empecilho para que isso ocorresse em
função de uma união que durasse apenas
07(sete) meses, daí a súplica ora reiterada. Pugna
pela reforma da sentença, com a procedência do
pedido.

Presentes os pressupostos de admissibi-
lidade, conheço do recurso.

Verifica-se dos autos que a apelante,
Z.M.G., ajuizou a presente ação de reconheci-
mento de sociedade de fato c/c alimentos contra
o espólio de H.D.A., representado pelo inven-
tariante C.A.S., com base em relacionamento
amoroso havido, ao qual atribui contornos de
união estável.

Alegou a apelante, em sua inicial, que o
relacionamento teve início após haver sido contra-
tada como doméstica para trabalhar na residência
do falecido, intensificando o convívio por ocasião
da mudança de domicílio efetivada pelo Sr. H.,
quando passaram a viver como marido e mulher,
já que este se encontrava separado de fato de sua
esposa, tendo ocorrido nesta mesma época o iní-
cio das obras de construção do Hotel X, de pro-
priedade do de cujus, o qual se encontra hoje sob
a administração do inventariante.

Aduz que o convívio compreendia vida em
comum com assistência material e moral recípro-
ca, durando até o falecimento do companheiro.

Dispõe o art. 226, § 3º, da Constituição
Federal que:

Para efeito da proteção do Estado, é reco-
nhecida a união estável entre o homem e a
mulher como entidade familiar, devendo a lei
facilitar sua conversão em casamento.

Já a Lei nº 9.278/96, que veio regular a
norma constitucional, estabelece que:
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Art. 1º. É reconhecida como entidade familiar a
convivência duradoura, pública e contínua, de
um homem e uma mulher, estabelecida com
objetivo de constituição de família (grifamos).

Dos dispositivos supramencionados, os
quais foram invocados pela autora como funda-
mento de seu pedido, verifica-se a exigência
normativa como requisito básico para o reco-
nhecimento da união estável a convivência
entre homem e mulher, de forma pública,
duradoura e contínua, e com o objetivo de cons-
tituição de família.

Ora, de uma análise circunstanciada dos
elementos constantes dos autos, tem-se que a
autora não logrou provar suas alegações, pois,
dos depoimentos, colhe-se com tranqüilidade
que, apesar do relacionamento amoroso havido,
a forma contínua e o objetivo de constituição de
família não se verificaram.

Contudo, a simples existência de rela-
cionamento amoroso entre homem e mulher,
ainda que prolongado, não autoriza, por si só, o
reconhecimento da união estável, visto que esta
somente se configura se preenchidas todas as
exigências contidas no art. 1º da Lei nº 9.278/96.

A despeito dos documentos de fls. 13, 14,
e 16 a 19, que apontam de forma inconteste a
existência de relacionamento entre a autora e o
falecido H., a exclusividade desse relaciona-
mento restou afastada, vez que, além do fato de
que o casamento deste com a sua legítima
esposa não se desfez, a prova produzida sina-
liza com segurança no sentido da multiplicidade
de relacionamentos que eram mantidos pelo de
cujus, de forma a impor a conclusão no sentido
da inexistência de fidelidade, bem como de
objetivo de constituição de família.

Ora, não se efetivando a separação legal,
sendo os bens do casal anteriores ao período ale-
gado de convivência e sendo os mesmos man-
tidos em comum, ou convertidos em patrimônio
em favor da prole de ambos, não há que se falar
em união de esforços ou interesses. Portanto,
efetivamente, o casamento não se desfez, e o
relacionamento sexual entre H. e Z. não poderia
converter-se em casamento, como apregoado

pelo § 3º do art. 226 da CF/88, que exige, para
efeito de proteção do Estado, a existência da
união estável entre o homem e a mulher como
entidade familiar.

Ademais, colhe-se do depoimento pes-
soal da autora que esta fez de oito a nove abor-
tos de filhos do suposto companheiro, em
decorrência de exigência deste (fl. 65), o que,
por si só, já afasta o objetivo de constituição de
família, mormente por parte do falecido.

Consta dos autos que o falecido H. man-
tinha, a um só tempo, vários relacionamentos
(A., A. e C., fl. 66), fato que afasta o reconheci-
mento da união estável. Assim, forçosa é a con-
clusão no sentido de que, com a autora, a união
era, sem intuitu familiae, sem compromisso de
fidelidade, ausente a união estável a constituir
família, com a affectio societatis.

Destarte, em tais circunstâncias, não se
pode falar em união estável, more uxorio, com a
coabitação e fidelidade presumidas, quando a
prova existente nos autos é no sentido de que,
mesmo convivendo com a apelante, o falecido H.
mantinha colóquios amorosos com várias outras
mulheres, afastando qualquer hipótese de fideli-
dade e, portanto, sem nenhuma conotação de
casamento, quando a Lei 9.278/96 impõe, inclu-
sive, respeito e consideração mútuos.

A propósito, no que concerne à exigência
da convivência duradoura, WASHINGTON DE
BARROS MONTEIRO ensina que:

Simples relações sexuais, ainda que repetidas
por largo espaço de tempo, não constituem con-
cubinato, que é manifestação aparente de casa-
mento, vivendo os dois sob o mesmo teto, como
se casados fossem (Curso de Direito Civil, v. 2,
31ª ed., Saraiva, 1994, p. 15).

Ademais, não se pode negar que o obje-
tivo de constituição de uma família é o mais
importante dos requisitos para o reconhecimento
de união estável com os direitos dela decorrentes
e deve ser analisado com muita cautela, a fim de
que se evite equiparação de simples “namoro” ou
“romance eventual” com a união estável ampa-
rada por lei.
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O que se busca, na verdade, é excluir da
proteção da norma os relacionamentos, ainda
que duradouros, públicos e contínuos, mantidos
sem envolvimento real ou sem o intuito de cons-
tituir família.

No caso dos autos, a despeito de estar
claramente demonstrado o relacionamento entre
o falecido H. e a apelante, inclusive público, con-
tínuo e duradouro, não vislumbrei, por um
momento que fosse, de parte dos envolvidos, o
objetivo de constituir uma família.

Restou patente que o falecido não tinha
qualquer compromisso de fidelidade com a
autora, pelo contrário, continuava a relacionar-
se com outras mulheres, inclusive com o conhe-
cimento dela.

Quanto à participação da apelante na for-
mação de um suposto patrimônio do casal, tem-
se que a mesma inexistiu, mesmo porque o
patrimônio relacionado implica atividade de
hotelaria desenvolvida ao longo de décadas, e,
mesmo que fosse provada a pretensa união
estável entre o casal, nenhum direito socorreria
a autora-apelante, conforme estabelece o pará-
grafo 1º do art. 5º da Lei nº 9.278/96:

Art. 5º Os bens móveis e imóveis adquiridos por
um ou por ambos os conviventes, na constância
da união estável e a título oneroso, são conside-
rados fruto do trabalho e da colaboração
comum, passando a pertencer a ambos, em
condomínio e em partes iguais, salvo estipu-
lação contratual contrária em escrito.

§ 1º Cessa a presunção do caput deste artigo
se a aquisição patrimonial ocorrer com o pro-
duto de bens adquiridos anteriormente ao iní-
cio da união (destaquei).

Não há nos autos prova de que tenha
havido acréscimo patrimonial durante a união,
de forma a afastar a possibilidade de mera con-
versão de patrimônio anterior.

A propósito, leciona SÍLVIO DE SALVO
VENOSA que:

Não é necessário que o casal de fato tenha
prole comum, o que se constituiria elemento

mais profundo para caracterizar a entidade
familiar. Contudo, ainda que sem filhos comuns,
a união tutelada é aquela intuitu familiae, que se
traduz em uma comunhão de vida e de inte-
resses. Sem o objetivo de constituir família, a
entidade de fato poderá ser um mero relaciona-
mento afetivo entre os amantes, gerando, no
máximo, sociedade de fato em relação a bens
adquiridos por esforço efetivo de ambos (Direito
Civil - Direito de Família - Ed. Atlas, v. 6 - p. 57-
destaquei).

Não tendo a apelante demonstrado, satisfa-
toriamente, a existência da união estável alegada
ou mesmo a existência de patrimônio partilhável,
não vejo como acolher seu inconformismo.

Nesse sentido, confira-se a orientação
jurisprudencial deste egrégio Tribunal:

Ação declaratória de união estável - Conexão
com outra de igual natureza - Sentença que
acolhe parte do pedido declarando a existência
de união estável, com a conseqüente partilha
do patrimônio adquirido. O concubinato capaz
de gerar efeitos jurídicos, porém, é o da união
estável, que é entidade familiar, como reza a
Carta Magna, pois é a família que merece
especial proteção do Estado, não cuidando o
legislador constituinte de disciplinar o namoro
ou a relação entre amantes, sendo a mera con-
cubinagem simples fato da vida e só entra no
mundo jurídico se dela sobreviverem efeitos.
Provimento do recurso, para julgar improce-
dente o pedido, prejudicados os demais
(1.0000.00.314826-9/000 - Relator Des. Célio
César Paduani - Sexta Câmara Cível).

Ação de reconhecimento de sociedade de fato.
Improcedência do pedido. - 1. Se, pelo conjunto
probatório trazido aos autos, restou configurada
a concomitância de relacionamentos entre o
falecido, sua esposa e a requerente, a impro-
cedência do pedido se impõe, a teor do disposto
no art. 1º da Lei nº 8.971/94. - 2. Rejeitar a pre-
liminar e negar provimento ao recurso (Ap. Cível
nº 1.0000.00.198135-6/000 - Relator Des. Célio
César Paduani).

Concubinato - União estável - Caracterização -
Efeitos jurídicos e patrimoniais. - Só gera
efeitos jurídicos e reflexos patrimoniais a união
estável com fidelidade mútua e características
de família, na previsão do parágrafo 3º do art.
226 da CF/88, com tal não se confundindo a
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aventura amorosa, mesmo mantida com
amante predileta, mas com relacionamento
sexual simultâneo com outras mulheres, aven-
turas patrocinadas pela libido e pela cobiça,
máxime se conservada a família legalmente
constituída com mulher e filhos, não se carac-
terizando ‘união estável’, com partilha de bens
supostamente adquiridos pelo esforço comum,
assim pretendido pela amante, que busca se
passar por concubina, eis que, ‘para efeito da
proteção do Estado, é reconhecida a união
estável entre o homem e a mulher como enti-
dade familiar’ (§ 3º do artigo 226 da CF/88)
(Ap. Cível nº 1.0000.00.283617-9/000 - Relator
Des. Orlando Carvalho).

Civil e Previdenciário - Declaratória de união
estável c/c pedido de concessão de benefício -
Não-configuração - Inteligência do art. 226, §
3º, da Constituição da República e art. 1º da Lei
9.278/96. - Se o conjunto probatório permite
entrever dupla vida conjugal, afastado está o
reconhecimento da união estável, a gerar
efeitos jurídicos positivos (Ap. Cível nº
1.0000.00.317382-0/000 - Relator Des. Dorival
Guimarães Pereira).

Registro, por fim, que a autora/apelante
requereu o reconhecimento de sociedade de
fato, invocando como fundamentos dispositivos
relativos à união estável, tendo sido esta o obje-
to da sentença de improcedência.

Contudo, nenhuma das duas hipóteses
restou revelada no conjunto probatório, deven-
do ser confirmada a r. sentença, ainda que
pelos fundamentos ora invocados.

Nego provimento ao recurso.

Custas, pela apelante, suspensa a exigi-
bilidade (art. 12, Lei 1.060/50).

O Sr. Des. Batista Franco - Sr.
Presidente. Acompanho o Relator.

O Sr. Des. José Domingues Ferreira
Esteves - Acompanho o eminente Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

INVENTÁRIO - HABILITAÇÃO - HERDEIRO - PROVA INSUFICIENTE - PARENTESCO -
POSSIBILIDADE - REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS - QUINHÃO - RESERVA

- Em inventário em que concorrem herdeiros colaterais de quarto grau, em habilitação duvidosa,
sem a comprovação da legitimidade sucessória, porque inválido o atestado de óbito e insuficiente
a certidão de nascimento, mas com outros elementos que informam a possibilidade do parentesco,
como, por exemplo, certidão de casamento religioso, devem ser os interessados remetidos às vias
ordinárias, com reserva de quinhões até deliberação final.

AGRAVO Nº 1.0024.01.564489-1/002 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. ERNANE FIDÉLIS

Ementa oficial: Habilitação de herdeiro em
inventário - Prova insuficiente, mas com revelação
de fumus boni iuris - Remessa para as vias
ordinárias, com reserva de quinhão dos interessa-
dos. - Em inventário em que concorrem herdeiros
colaterais de quarto grau, habilitantes duvidosos,
por atestado de óbito inválido, bem como insufi-
ciente certidão de nascimento, mas com outros
elementos, como por exemplo, certidão de casa-
mento religioso, informando possibilidade de pro-
cedência das alegações, remetem-se as partes

para as vias ordinárias, com reserva de quinhões
até deliberação final.

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.
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Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2004.
- Ernane Fidélis - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Ernane Fidélis - Há dúvida
doutrinária sobre a propriedade do agravo de
instrumento contra decisões que julgam proce-
dente habilitação de herdeiros, mas, como o
inventário é procedimento bastante complexo e
as questões decididas geralmente são intermé-
dias, ainda que de mérito, na maioria das
vezes, conveniente que se conheça do recurso,
pelo que assim o faço.

Mérito.

A sucessão que se apresenta no inventário
revela herdeiros colaterais de quarto grau, com a
inventariante declarando-os e legitimando-os com
o tronco que seria pai da autora da herança,
Geracica Soares Cardoso.

As agravadas, por outro lado, se apre-
sentaram também como colaterais de quarto
grau, mas tendo como tronco a mãe da falecida,
Generosa Caetano de Souza.

Para prova definitiva da relação suces-
sória, as agravadas juntaram certidão de óbito
da mãe da autora da herança, lavrada em 11 de
março de 2004, atestando a morte em novem-
bro de 1943, com declaração de uma das
agravadas e, ainda, certidão de nascimento,
lavrada no mesmo ano, da referida pessoa.
Evidente que tais documentos não têm nenhum
valor probatório, pois o registro feito depois do
sepultamento, fora das hipóteses previstas,
nenhum valor tem, sendo o único meio proba-
tório a justificação (art. 111 da LRP), ainda
assim sem se constituir em prova inequívoca.

As declarações de nascimento, por outro
lado, também não fazem fé de ofício, mesmo
porque providenciadas por uma das interes-
sadas, sem qualquer valor formal.

O que ocorre, na verdade, é que existem
outros documentos, como, por exemplo, a cer-
tidão de casamento religioso da mãe da fale-
cida, fazendo referência ao mesmo tronco
familiar, que poderia comprovar o parentesco,
mas o documento, por si só, não é prova sufi-
ciente a reconhecer a legitimidade sucessória
no restrito campo de inventário e partilha.

Havendo, por outro lado, informações docu-
mentais da possibilidade do parentesco, é de se
acautelarem os interesses das habilitantes, reme-
tendo-as para as vias ordinárias, mas reservada a
parte correspondente da herança, até que se deci-
da o pedido respectivo, devendo a ação ser pro-
posta no prazo previsto em lei, sob pena de revo-
gação da prevenção.

Exposto assim, dou parcial provimento ao
recurso, para excluir as agravadas, da relação de
sucessão, remetendo-as para as vias ordinárias,
determinando reserva dos respectivos quinhões
em mãos da inventariante, até ulterior decisão.

Custas, na proporção de 50% para cada
parte.

É o meu voto.

O Sr. Des. Manuel Saramago - De acordo.

O Sr. Des. Edilson Fernandes - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL.

-:::-

PENSÃO POR MORTE - BENEFICIÁRIOS - GENITORES DA SEGURADA - DESIGNAÇÃO
INEXISTENTE - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - COMPROVAÇÃO - DIREITO ASSEGURADO -

AÇÃO DECLARATÓRIA - CABIMENTO

- Em caso de falecimento de filha, segurada do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
de Minas Gerais - Ipsemg, comprovando os genitores que dela dependiam economicamente, é de
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se condenar aquela instituição ao pagamento de pensão por morte, ainda que a servidora não os
tenha designado como dependentes. O objetivo do legislador, ao tratar daquela designação, foi
simplesmente facilitar, para a Administração Pública, a constatação da dependência econômica e
o desejo do segurado de incluir um beneficiário.

- A ação declaratória é via adequada para o reconhecimento da condição de beneficiário de
Previdência Social.

REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0702.03.059528-5/001 - Comarca de Uberlândia - Relator: Des.
DUARTE DE PAULA

Ementa oficial: Previdenciário - Pensão por
morte - Genitores beneficiários - Dependência
econômica comprovada - Direito assegurado. -
Na vigência da Lei nº 9.380/86, falecendo a filha,
segurada do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais, Ipsemg,
sem outros beneficiários, comprovando os geni-
tores que dela dependiam economicamente,
fazem jus ao recebimento da pensão por sua
morte, a ser paga pelo referido instituto.

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 CONFIRMAR A SENTENÇA, NO REEXAME
NECESSÁRIO.

Belo Horizonte, 04 de novembro de 2004.
- Duarte de Paula - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Duarte de Paula - Trata-se de
reexame necessário da sentença que, proferida
nos autos da ação ordinária ajuizada por Elvira
Fonseca Teixeira e seu marido, Adolfo Ribeiro
Teixeira, em face do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg,
julgou parcialmente procedentes os pedidos dos
autores para, reconhecendo e declarando a
dependência econômica de ambos em relação à
filha do casal, Rute Ribeiro Teixeira, segurada do
requerido, condená-lo a lhes pagar, desde a data
em que fora ela requerida administrativamente, a

pensão que, por sua morte ocorrida aos 11.5.2002,
pleitearam.

Conheço da remessa necessária.

A ação foi proposta pelos genitores (mãe
e pai) da falecida, segurada do requerido.

Ao contestar o pedido, o Instituto de Previ-
dência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - Ipsemg principiou por transcrever os arti-
gos 7º e 8º da Lei nº 9.380/86, em vigor na data
do óbito da segurada, Rute Ribeiro Teixeira, e,
portanto, a ser aplicada no presente caso, objeti-
vando demonstrar que se consideravam seus
dependentes “o pai inválido e a mãe” e que essa
dependência não era presumida, mas deveria ser
declarada pelo segurado, facultada a realização
de sindicância para apurá-la, sindicância esta
que, levada a cabo, constatou não ser a autora
dependente da filha, pois com ela não residia,
mas sim com Oswaldo Gomes Barbosa.

Quanto à questão de ser o pai, também
autor, inválido ou não, dela não se tratou nos
autos. Aliás, o requerido, ao contestar a ação,
fê-lo como se tivesse sido ela proposta apenas
por Elvira Fonseca Teixeira. Em nenhum
momento, se referiu ao também autor, Adolfo
Ribeiro Teixeira.

Ora, o documento de fl. 39 não contém o
suporte para a interpretação pretendida.

Ao declarar que não morava com Rute
Ribeiro Teixeira, “porque ela tinha um compa-
nheiro”, à obviedade o que foi afirmado pela
“candidata ao benefício” foi que Rute tinha um
companheiro. Não ela, a declarante.



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 63-310, out./dez. 2004196

O fato de a filha dos autores não os ter
designado como dependentes não constitui em-
pecilho intransponível à obtenção do benefício
pleiteado. O objetivo do legislador, ao tratar da
designação de dependente, foi simplesmente
facilitar - para a Administração Pública - a consta-
tação da dependência econômica e o desejo do
servidor de incluir um beneficiário.

A jurisprudência tem admitido a utilização da
ação declaratória como via adequada para o reco-
nhecimento da condição de beneficiário da Previ-
dência Social (cf. STJ, REsp nº 222.514/RN, Min.
Edson Vidigal, DJ de 28.02.2000).

De resto, competindo ao réu o ônus de
provar a existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor (artigo 333, inciso II,

do Código de Processo Civil), dele não se desin-
cumbiu o Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado de Minas Gerais - Ipsemg.

Posto isso, como a prova carreada para
os autos favorece inteiramente a pretensão dos
autores, no reexame necessário, confirmo a
sentença.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Roney Oliveira - De acordo.

O Sr. Des. Fernando Bráulio - De acordo.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO,
CONFIRMARAM A SENTENÇA.

-:::-

PENHORA - EXECUÇÃO FISCAL - EMPRESA EXECUTADA - MAQUINÁRIO DE UTILIZAÇÃO
ESPECÍFICA - CREDORA - RECUSA DA NOMEAÇÃO - POSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DO

BEM - CABIMENTO

- É lícito ao credor recusar a nomeação de bens à penhora feita pela empresa devedora, inci-
dente sobre maquinário de utilização específica às atividades da empresa-executada, do ramo
farmacêutico, tendo em vista a notória dificuldade de comercialização, que, inexoravelmente,
ocasiona a insatisfação do crédito executado.

- A Lei 6.830/80, em seu art.15, II, possibilita à Fazenda Pública requerer a substituição dos bens
penhorados, independentemente da ordem enumerada no art. 11 da mesma lei.

AGRAVO Nº 1.0024.03.130261-5/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. BATISTA
FRANCO

Ementa oficial: Agravo de instrumento -
Execução fiscal - Nomeação de maquinário de
utilização específica às atividades da empresa
executada - Recusa pela credora - Possibi-
lidade - Substituição da penhora a pedido da
Fazenda Pública - Cabimento. - 1 - É lícito ao
credor recusar a nomeação de bens à penhora
feita pela empresa devedora, incidente sobre
maquinário de utilização específica às ativi-
dades da empresa-executada, do ramo farma-
cêutico, tendo em vista a sua notória dificuldade
de comercialização, que, inexoravelmente, oca-
siona a insatisfação do crédito executado. - 2 -
A Lei 6.830/80, em seu art.15, II, possibilita à

Fazenda Pública requerer a substituição dos
bens penhorados, independentemente da or-
dem enumerada no art. 11 da mesma lei. - 3 -
Recurso improvido.

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.
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Belo Horizonte, 1º de fevereiro de 2005. -
Batista Franco - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Batista Franco - Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por Merck
S.A. contra decisão proferida nos autos da exe-
cução fiscal movida pela Fazenda Pública do
Estado de Minas Gerais, que acolheu a recusa
desta última à oferta dos bens indicados às fls.
26/62 dos autos da execução, pela executada,
ora agravante, por se tratar de bens de difícil
alienação.

Argumenta a empresa-agravante, visando
à reforma da decisão agravada, em apertada
síntese, que os bens ofertados são suficientes
para garantir a penhora, sendo que o art. 620 do
Código de Processo Civil estabelece que a exe-
cução deve processar-se do modo menos
gravoso para o devedor, ainda mais se conside-
rado que a agravante compareceu no prazo legal
e nomeou bens à penhora, sob pena de violação
ao princípio da menor onerosidade da execução
para o devedor.

Por fim, aduz que a penhora sobre outros
bens que não os indicados pode comprometer a
higidez financeira da agravante, ameaçando o
prosseguimento das atividades empresariais.

Conheço do recurso, porque presentes
os requisitos necessários à sua admissibilidade.

A meu viso, os argumentos lançados pela
agravante não ensejam a reforma da decisão
agravada, tendo em vista que, inobstante ser
corolário de nosso direito que a execução deve
ser feita pelo meio menos gravoso para o deve-
dor, é sabido, também, que seu fim é satisfazer
o credor, recebendo este o seu crédito, o que,
no caso em espécie, a manter a penhora sobre
os bens nomeados pela devedora, a satisfação
do débito tornar-se-ia, no mínimo, duvidosa,
haja vista a dificuldade de comercialização dos
maquinários penhorados.

Sobre os princípios da satisfação e da
especificidade, assim ensina HUMBERTO

THEODORO JÚNIOR em sua obra Curso de
Direito Processual Civil, 8ª ed., Rio de Janeiro,
Forense, 1.992, v. II, p. 12:

635. A execução tende apenas à satisfação
do direito do credor.
A idéia de que toda execução tem por finalidade
apenas a satisfação do direito do credor corres-
ponde à limitação que se impõe à atividade juris-
dicional executiva, cuja incidência sobre o
patrimônio do devedor há de se fazer, em princí-
pio, parcialmente, isto é, não atingindo todos os
seus bens, mas apenas a porção indispensável
para a realização do direito do credor.

(...) 638. Princípio da especificidade da execução.
A execução deve ser específica, no sentido de
propiciar ao credor, na medida do possível, pre-
cisamente aquilo que obteria, se a obrigação
fosse cumprida pessoalmente pelo devedor.

Não se discute, aqui, o valor das referidas
máquinas (fls. 38/39-TJ), nem se põe em dúvida
seu enquadramento nos termos do art. 11 da Lei
6.830/80, mas o contexto fático exige que o
Judiciário as encare com reservas nesta situação,
por não traduzir, na verdadeira acepção da
palavra, a segurança desejada, além de possuir
liquidez restrita, não devendo ser admitida como
bem apto a ser nomeado pela devedora a garan-
tir o juízo da execução, por se tratar de máquinas
destinadas à sua atividade específica.

Nesse passo, é lícito ao credor recusar tal
nomeação à penhora, incidente sobre máquinas
de utilização exclusiva das indústrias do ramo far-
macêutico, cuja notória dificuldade de comercia-
lização inexoravelmente ocasiona a insatisfação
do crédito executado. Também a Lei 6.830/80, em
seu art.15, II, traz expressa a possibilidade de a
Fazenda Pública requerer a substituição dos bens
penhorados, independentemente da ordem enu-
merada no art. 11 da mesma lei.

Sendo o objetivo primeiro da execução o
de satisfazer o direito do credor, de modo célere
e eficaz, é lícito interromper a escala estabeleci-
da no aludido artigo, para afastar a incidência de
penhora sobre o bem nomeado pela devedora,
ora agravante, já que se mostra incapaz de satis-
fazer, de imediato, o crédito objeto de cobrança
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em processo executivo, tendo-se em conta a difi-
culdade fática de sua comercialização.

Neste sentido, em caso assemelhado ao
presente, a jurisprudência se manifesta no se-
guinte sentido:

Agravo - Execução fiscal - Nomeação à penhora
de pedras ditas preciosas - Mercadoria de difícil
comercialização e improvável arrematação -
Justa recusa do credor à garantia oferecida -
Substituição por outro bem para rápida e integral
satisfação do crédito - Admissibilidade. - O cre-
dor pode recusar a indicação, para penhora, de
pedras preciosas, por se tratar de mercadoria de
difícil alienação e de mercado restrito, circuns-
tâncias que podem inviabilizar a sua venda em
hasta pública. Não se pode perder de vista que a
execução se realiza no interesse do credor (art.
612 do CPC), não podendo a aplicação do
princípio da execução menos gravosa para o
devedor (idem, art. 620) chegar a ponto de
impedir a aplicação de outras normas legais que
regem a execução forçada (TJMG - 1ª Câmara
Cível, Ap. 1.0024.02.669053-7/001, Rel. Des.
Francisco Lopes de Albuquerque, pub. em
19.12.2003).

De outro lado, não vislumbro o alegado
prejuízo que possa vir a sofrer a agravante em

decorrência do ato constritivo sobre outros bens
móveis ou imóveis de sua propriedade, mesmo
porque, ante a ausência de prova de inexis-
tência de outros bens passíveis de penhora, a
garantir a execução, sem colocar em risco a
existência da empresa, certamente, cabível é a
substituição nos termos pleiteados pela Fazen-
da Pública estadual, visto que o ato constritivo
deverá recair somente sobre bens que não
sejam de difícil alienação.

Com tais considerações, entendo que
não merece nenhuma censura a r. decisão pro-
ferida pelo proficiente Juiz de primeiro grau.

Ex positis, nego provimento ao recurso,
para manter a r. decisão impugnada, em todos
os seus termos, por seus doutos e jurídicos fun-
damentos.

Custas recursais, pela agravante.

O Sr. Des. José Domingues Ferreira
Esteves - De acordo.

O Sr. Des. Ernane Fidélis - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

DOAÇÃO - IMÓVEL - CLÁUSULAS RESTRITIVAS - PRAZO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO -
CARÁTER VITALÍCIO - CANCELAMENTO - IMPOSSIBILIDADE

- Não tendo os doadores estipulado prazo para a vigência das cláusulas restritivas que recaem
sobre o imóvel doado, devem ser elas consideradas vitalícias, válidas pelo período de vida dos
donatários, levando-se em conta, ainda, que o sentimento daqueles, ao gravarem o bem com
cláusula de inalienabilidade, por certo, foi o de assegurar aos donatários, seus filhos, além da
moradia, meio para que obtenham sustento por toda a vida.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.03.152292-3/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
BATISTA FRANCO

Ementa oficial: Procedimento de juris-
dição voluntária - Doação de bem imóvel -
Cancelamento de cláusulas restritivas - Impos-
sibilidade - Caráter vitalício. - 1 - Não tendo os
doadores estipulado prazo para a vigência das
cláusulas restritivas que recaem sobre o imóvel
doado aos autores, devem ser estas tidas como

vitalícias, válidas pelo período de vida dos
donatários, considerando, ainda, que o senti-
mento daqueles, ao gravarem o bem com
cláusula de inalienabilidade, por certo, foi o de
assegurar aos donatários, seus filhos, além da
moradia, meio para que obtenham sustento por
toda a sua vida. - 2 - Recurso provido.
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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.

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2004.
- Batista Franco - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Batista Franco - Cuida-se de
recurso de apelação aviado pelo Ministério
Público do Estado de Minas Gerais contra decisão
de primeiro grau que julgou procedente o pedido
inicial, autorizando o cancelamento das cláusulas
restritivas e do usufruto vitalício relativamente ao
imóvel objeto do registro nº 51.621, do 3º Serviço
de Registro de Imóveis desta Capital, conforme
pleiteado por Tula Maria Rocha Morais e outros,
visando a sua reforma ao argumento, em aperta-
da síntese, de que não podem as referidas cláusu-
las ser canceladas com o fundamento de que
somente foram estabelecidas para garantia do
usufruto gravado em nome dos genitores dos
apelados, bem como garantia de sustento e mora-
dia das interessadas, como entendeu a d. sen-
tença impugnada, pois os documentos trazidos
aos autos não permitem, com segurança, saber
qual era a intenção final do doador já falecido.

Sustenta o Parquet que as cláusulas restri-
tivas do direito de propriedade em nada afetam os
princípios constitucionais vigentes, bastando que
as apeladas pleiteiem a sub-rogação das cláusulas
nos bens frutos da alienação dos bens clausu-
lados, nos termos previstos no art. 1.911, parágrafo
único, do novo Código Civil, caso se encontrem
em situação em que os imóveis estejam gerando
mais ônus do que bônus.

Contra-razões às fls. 44/53-TJ, onde
pugnam os apelados pela manutenção da sen-
tença vergastada.

Em parecer ofertado às fls. 60/62-TJ, o
douto Representante do Ministério Público em se-

gunda instância, Dr. Cássio Murilo Soares de
Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso.

Conheço do recurso, porque presentes
os pressupostos de sua admissibilidade. E, em
sendo conhecido, tenho para mim que merece
ser provido, data venia.

Tratam os autos de procedimento espe-
cial de jurisdição voluntária, ajuizado por Tula
Maria Rocha Morais e outros, objetivando o
cancelamento de cláusulas de inalienabilidade,
impenhorabilidade e incomunicabilidade, além
do usufruto, que oneram bem imóvel que rece-
beram em doação feita por seus pais, cujo pedi-
do fora totalmente acolhido pelo i. Sentenciante
a quo, determinando o cancelamento das
cláusulas restritivas e do usufruto vitalício, o
que ensejou a irresignação do douto Represen-
tante do Ministério Público, ao entendimento de
que as referidas cláusulas têm caráter vitalício
com relação aos donatários.

Cumpre salientar que, com relação ao
usufruto, em decorrência ao ato de renúncia
pela Sr.ª Juracy da Cruz Dimas, que à época já
era viúva do Sr. Anibal Rocha Dimas, cabe ser
mantida a douta decisão impugnada. Porém,
quanto ao cancelamento das cláusulas restri-
tivas, acompanho o entendimento do i. Repre-
sentante do Ministério Público em primeira
instância, visto que ditas cláusulas devem viger
pelo período de vida dos donatários, tendo em
vista que não foi estabelecido o tempo de
duração do vínculo.

WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO,
na sua obra Curso de Direito Civil, 25ª ed., 6º v.,
São Paulo: Saraiva, 1989, p. 156, nos ensina que:

Segundo se depreende do citado art. 1.676, a
cláusula de inalienabilidade pode ser tempo-
rária ou vitalícia, consoante deva vigorar por
certo tempo, ou durante a existência da pessoa
beneficiária. É temporária, quando limitada ou
certa sua duração, por exemplo, quando deva
viger até que o beneficiário atinja a maioridade;
em tal hipótese, ao perfazer este vinte e um
anos, extingue-se a cláusula, cumprindo escla-
recer, todavia, que não tem tal efeito simples
emancipação do interessado, em qualquer dos
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casos previstos no art. 9º, § 1º, da lei civil. Por
outro lado, é vitalícia, quando tenha de vigorar
durante a existência da pessoa beneficiada;
não se tendo estabelecido, no ato de liberali-
dade, duração ao vínculo, interpretar-se-á este
como vitalício. Com o óbito do favorecido,
extingue-se o ônus e para o seu cancelamento
basta simples petição dirigida ao juiz compe-
tente, que a deferirá, depois da audiência do
curador de resíduos. Com a morte do dona-
tário, ou do herdeiro, passam os bens, inteira-
mente livres e desonerados, aos respectivos
sucessores.

Tem-se, ainda, que o novo Código Civil,
art. 1.911, parágrafo único, no mesmo sentido do
Código de 1916, também consagra a inalienabi-
lidade temporária ou vitalícia, absoluta ou relativa,
estabelecendo que no

caso de desapropriação de bens clausulados,
ou de sua alienação, por conveniência econômi-
ca do donatário ou do herdeiro, mediante auto-
rização judicial, o produto da venda converter-
se-á em outros bens, sobre os quais incidirão as
restrições apostas aos primeiros,

ou seja, in casu, conveniente a venda do imóvel
em questão, poderão os donatários valer-se da
sub-rogação autorizada no parágrafo único do
artigo 1.911, na nova redação do Código Civil
brasileiro.

Nesse sentido, inclusive, cito os seguintes
arestos proferidos por este Sodalício, vejamos:

Ementa: Doação - Imóvel gravado com as
cláusulas da inalienabilidade, incomunicabi-
lidade e impenhorabilidade - Artigo 1.676 do
Código Civil de 1916, artigo 1.911, parágrafo
único, do novo Código Civil Brasileiro - Doador
falecido - Donatário ainda vivo - Inviável o can-
celamento das cláusulas - Possibilidade da
sub-rogação. - Os gravames da inalienabili-
dade, impenhorabilidade e incomunicabilidade,
na previsão do Código Civil brasileiro, são insti-
tuídos em garantia do (s) donatário (s), sendo
possível cancelar o vínculo pelo doador em
vida, com anuência do donatário. Entretanto,
morto o doador, as cláusulas tornam-se irretra-
táveis, perdurando até o falecimento do dona-
tário, ou do último sobrevivente, se forem mais
de um, mesmo em se tratando de adiantamento
da legítima. Obrigatória é a manutenção dos

gravames mesmo no caso de sub-rogação,
hoje expressamente autorizada pelo parágrafo
único do art. 1.911, na redação do novo Código
Civil brasileiro. Autorização judicial para a sus-
pensão dos gravames que se revoga, aco-
lhendo recurso de apelação do Representante
do Ministério Público (TJMG, Ap. Cível nº
1.0000.00.351469-2/001, Rel. Des. Orlando
Carvalho, pub. em 26.09.2003).

Doação - Cancelamento de cláusulas de
inalienabilidade e impenhorabilidade - Doador
falecido - Anuência de um dos doadores -
Irrelevância - Vínculo irretratável - Sub-
rogação - Admissibilidade. - A inalienabilidade
imposta por doação, enquanto vivo o doador,
permite-lhe levantar o vínculo, se assim o
quiser, com anuência do donatário. Entretanto,
após o seu falecimento, a cláusula torna-se
irretratável e não mais pode ser dispensada,
mesmo em se tratando de adiantamento de
legítima. O pedido de cancelamento das
cláusulas de inalienabilidade e impenhora-
bilidade baseado na necessidade de aquisição
de moradia própria no local onde residem as
requerentes e a necessidade de se virem,
futuramente, obrigadas a recorrer ao Judi-
ciário não são argumentos suficientes capazes
de motivarem o magistrado no sentido de
decidir contra o texto expresso da lei, ressal-
vando-se a possibilidade de sub-rogação pre-
vista no Decreto-lei nº 6.777/44. A exigência
da sub-rogação, se deferida a venda com
autorização judicial, é mantida no novo Código
Civil (art. 1.911) (TJMG, Ap. Cível nº
1.0000.00.283458-8/001, Rel. Des. Wander
Marotta, pub. em 04.02.2003).

Ementa: Cláusula de inalienabilidade. Espécies.
Vigência. Cancelamento. Impossibilidade. - A
cláusula de inalienabilidade pode ser vitalícia ou
temporária. Com efeito, se o doador não esti-
pula prazo, entende-se vitalícia, ou seja, válida
pelo período de vida do beneficiário. Configu-
rada vitalícia, o pedido de cancelamento do
beneficiário mostra-se incoerente com o fim da
lei. Apelo desprovido (TJMG, Ap. Cível,
1.0000.00.316238-5/001, Rel. Nilson Reis, pub.
em 27.06.2003).

Assim, como os doadores não estipu-
laram prazo para a vigência das cláusulas de
inalienabilidade que recaem sobre o imóvel
doado aos apelados, devem ser estas tidas
como vitalícias, válidas pelo período de vida dos
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donatários, razão pela qual o pedido de anu-
lação formulado na petição inicial, data venia,
não pode ser acolhido, considerando, ainda,
que o sentimento daqueles, ao gravarem o bem
com cláusula de inalienabilidade, por certo, foi o
de assegurar aos donatários, seus filhos, além
da moradia, meio para que obtenham sustento
por toda a sua vida.

Posto isso, hei por bem dar provimento
ao recurso para reformar a r. sentença a qua e

indeferir a autorização do cancelamento das
cláusulas restritivas do imóvel envolvido.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. José Domingues Ferreira
Esteves - De acordo.

O Sr. Des. Ernane Fidélis - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

-:::-

PARTILHA - SEPARAÇÃO JUDICIAL - ACORDO HOMOLOGADO - DESCONSTITUIÇÃO -
DESCABIMENTO - POUPANÇA - ALVARÁ JUDICIAL - VALOR SACADO A MAIOR -

COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - MANIFESTAÇÃO DA PARTE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO -
NULIDADE INEXISTENTE

- O fato de não haver sido dada oportunidade à parte de se manifestar acerca de informação
quanto a equívoco relativo a valor existente em alvará judicial, por não influenciar no deslinde
da controvérsia, nem causar prejuízo, não acarreta nulidade.

- Reconhecida a existência de equívoco advindo de ato do serventuário, que fez constar do
alvará judicial valor apresentado na inicial da ação de separação judicial, através de extratos
bancários, saldo que não condiz com aquele existente na data do bloqueio da conta-poupança
do casal, é de se determinar seja o valor sacado a maior pelo cônjuge-virago compensado por
ocasião da partilha.

- Homologado o acordo de vontades entre os litigantes, não provada a existência de erro
escusável sobre seu objeto ou a ilicitude deste, impossível sua desconstituição.

AGRAVO Nº 1.0024.03.166886-6/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. DUARTE DE
PAULA

Ementa oficial: Ação de separação liti-
giosa convertida em consensual - Homologação
de acordo - Bloqueio de conta-poupança - Equí-
voco quanto ao valor do alvará judicial -
Compensação na partilha - Possibilidade. - 1. É
de se corrigir a partilha, determinando seja
devolvido ao cônjuge-varão, o montante sacado
a maior da conta-poupança do casal pelo côn-
juge-virago. - 2. É de se reconhecer o equívoco
advindo de ato do serventuário, que constou do
alvará judicial o valor apresentado pelo côn-
juge-virago na inicial do pedido de separação
litigiosa, através de extratos bancários, cujo

saldo não condiz com aquele existente na data
do bloqueio da conta.

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, 02 de setembro de 2004.
- Duarte de Paula - Relator.



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 63-310, out./dez. 2004202

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Duarte de Paula - No curso da
ação de separação judicial consensual, requeri-
da por W.F.S. e R.M.S., foi homologado acordo
e determinada expedição de alvará para levan-
tamento de 50% do valor da conta-poupança
mantida junto à Caixa Econômica Federal.

Após manifestação do cônjuge-varão, infor-
mando que o alvará foi expedido com base no
extrato de agosto/03, em que constava o valor de
R$ 21.766,98 (vinte e um mil, setecentos e
sessenta e seis reais e noventa e oito centavos),
sendo que o saldo existente bloqueado era de R$
11.677,83 (onze mil, seiscentos e setenta e sete
reais e oitenta e três centavos), o MM. Juiz a quo
determinou que o valor sacado a maior deveria
ser compensado na partilha.

Protocolizou o cônjuge-virago o presente
agravo de instrumento, visando reformar o r.
despacho, ao entendimento de não ter tido
oportunidade de manifestar-se sobre o pedido
do agravado, em desobediência ao princípio do
contraditório.

Aduz ainda que, na data da propositura da
ação de separação litigiosa, o saldo existente na
conta-poupança era aquele no qual se embasou
o alvará judicial, tendo o agravado efetuado
saques no decorrer da tramitação do feito, em
evidente prejuízo à agravante, aduzindo ser
incorreta a decisão que determinou a compen-
sação do valor, por ocasião da partilha.

Conheço do recurso, presentes os pres-
supostos de admissibilidade.

De início cumpre ressaltar não assistir
razão à agravante.

Com efeito, a irresignação da agravante
no sentido de não ter tido oportunidade de mani-
festar-se acerca do pedido do agravado não
merece prosperar, haja vista tratar-se de infor-
mação do agravado quanto ao equívoco advindo
do valor constante do alvará judicial, facilmente
reconhecido.

Assim, a falta de oportunidade para pro-
nunciamento da agravante se afiguraria proces-
sualmente irrelevante, não influindo sobre o
deslinde da controvérsia nem causando prejuízo
às partes.

No que concerne à alegação da agravante
de ter havido movimentação na conta-poupança
pelo agravado, vislumbra-se que, homologado
acordo da separação consensual, foi deferida à
agravante a expedição de alvará, para que fosse
efetuado saque da metade dos valores constantes
na conta-poupança, como sugerido pelas partes
na petição de conversão de separação litigiosa
em consensual (fls. 19/22), tendo constado da
relação dos bens móveis:

50% (cinqüenta por cento) do saldo bloqueado
da caderneta de poupança nº xy, Caixa
Econômica Federal, Ag. 085, será liberado a
favor do cônjuge-varoa, através de alvará judi-
cial, imediatamente após a homologação do
presente acordo.

Ora, a autora, na inicial, datada de 29 de
novembro de 2003, fez juntar aos autos (fl. 15),
extrato bancário da conta-poupança tendo como
mês de referência agosto/2003, constando
daquele documento o saldo de R$ 21.766,98
(vinte e um mil, setecentos e sessenta e seis
reais e noventa e oito centavos).

Determinado o bloqueio da conta-
poupança em 22.12.03 (fl. 17), adveio o acordo
realizado pelo casal, na Central de Conciliação
em 02.03.04 (fl. 24), homologado em 12.04.04
(fl. 26), com expedição do alvará judicial em
13.04.04 (fl. 27).

Assim, com base em extrato bancário
datado de agosto/2003, foi expedido alvará judi-
cial, procedendo-se ao levantamento de “50%
de vinte e um mil, setecentos e sessenta e seis
reais e noventa e oito centavos”.

A agravante alega que o agravado efe-
tuou várias movimentações bancárias após a
propositura da ação de separação litigiosa, ter-
minando por diminuir consideravelmente o saldo
da referida conta. Insurge-se, portanto, contra a
determinação judicial de que seja efetuada a
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compensação do valor sacado a maior, por
ocasião da partilha.

Ao meu entendimento, o alvará judicial
de fl. 27 contém simples erro material, quando
deveria estabelecer o valor correto da conta-
poupança na data determinada para o bloqueio,
para que o referido valor fosse objeto de divisão
igualitária posterior entre as partes.

No caso dos autos, como já ocorreu o
saque de valor, embasado em equivocada infor-
mação, é de permitir, assim como entendido pelo
MM. Juiz a quo, a compensação dos valores por
ocasião da partilha, sob pena de enriquecimento
ilícito de uma parte em detrimento de outra e de
descumprimento do acordo homologado.

Destarte, as únicas circunstâncias capazes
de justificar a desconstituição da partilha seriam o
erro escusável sobre o seu objeto, ou a ilicitude
deste, circunstâncias inocorrentes na espécie dos
autos, pois a transação foi feita em audiência,
realizada na Central de Conciliação, sob a
presidência do Juiz, presentes ainda os procu-
radores das partes, não se provando que a agra-
vante agiu na ignorância, sob coação, ou com
vício de consentimento.

Especificamente sobre o tema em tela,
YUSSEF SAID CAHALI ensina:

Homologado o acordo por sentença, exaure-se
a prestação jurisdicional a cargo do juiz, sendo-
lhe defeso alterar as estipulações conven-
cionadas ainda que a reclamo de qualquer das
partes. Surgindo dúvida sobre a interpretação
de cláusula de acordo homologado, a solução
da divergência entre as duas partes, agora em
posição antagônica, desde que se apresente
complexa, deve ser remetida às vias ordinárias
(Divórcio e Separação, RT, 8ª ed., Tomo 1, p.
324, 1995).

Este egrégio Tribunal de Justiça já se
manifestou sobre o tema, em hipóteses que

guardam similitude à posta nos presentes
autos, conforme se infere dos arestos abaixo
colacionados:

Divórcio consensual - Formal de partilha -
Acordo - Validade - Ausência de vício de forma
ou consentimento. - O acordo de vontades
entre os litigantes é negócio jurídico perfeito e
acabado no que lhes diz respeito. - As únicas
circunstâncias capazes de justificar a descons-
tituição do ajuste seriam o erro escusável
sobre o seu objeto, a ilicitude deste ou a inob-
servância de formalidade prescrita em lei
(TJMG - Ap. Cível nº 318.339-9; Rel. Des.
Wander Marotta; DJMG de 02.09.03).

De outro norte, consta das informações do
MM. Juiz a quo, à fl. 41, que foi deferido pedido da
agravante no sentido de expedir ofício à Caixa
Econômica Federal para que informe ao Juízo o
valor dos saldos em conta do casal entre 31 de
agosto de 2003 e 14 de abril de 2004, para ava-
liação do valor correspondente a 50% (cinqüenta
por cento) a ser partilhado entre os litigantes.

Em conclusão, a referida providência estan-
cará qualquer dúvida a respeito dos verdadeiros
valores a serem divididos entre os cônjuges,
encerrando definitivamente a celeuma criada em
torno da questão.

Por tais motivos, nego provimento ao
recurso,mantendo a r. decisão agravada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas recursais, pela agravante, isenta
por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça.

O Sr. Des. Roney Oliveira - De acordo.

O Sr. Des. Fernando Bráulio - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.

-:::-

DIVÓRCIO CONSENSUAL - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - ACORDO DAS PARTES -
HOMOLOGAÇÃO - POSSIBILIDADE
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Ementa oficial: Divórcio consensual -
Audiência de conciliação - Acordo das partes -
Homologação - Possibilidade. - Não contém
qualquer eiva de nulidade o acordo das partes
homologado, concretizado em audiência presi-
dida por juiz, que não seja o titular da Vara,
auxiliado por conciliador. A competência, para
baixar a resolução sobre a fase preliminar do
feito é do Tribunal de Justiça, o qual não carece
da anuência de qualquer outro órgão. Sentença
homologatória confirmada.

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 unani-
midade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2004.
- Jarbas Ladeira - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Jarbas Ladeira - Cuidam os
autos de ação de divórcio consensual, que
requereram J.C.M. e L.B.C.

Na petição proemial, narraram que con-
volaram núpcias em 27 de setembro de 1975, sob
regime de comunhão de bens, sendo os seus fi-
lhos: D.B.M., nascida em 22.02.77; F.W.C., nasci-
do em 17.02.78, e S.B.M., nascido em 27.08.85.

Estão separados de fato há mais de dois
anos, ou seja, desde 05.03.01.

Acertaram a guarda do filho menor de
idade, S.B.M., haja vista que os outros dois são

maiores; sobre os bens do casal e pensão ali-
mentícia do filho caçula e da divorcianda.

Na audiência inaugural realizada, não foi
possível a conciliação do casal promovida.

Os requerentes ratificaram o acordo fir-
mado na inicial, ficando ressalvado: o varão
pagará pensão alimentícia à varoa no importe
de R$100,00, mensalmente, e o quinhão relati-
vo à herança do genitor da suplicante ficará uni-
camente para ela.

Nessa oportunidade, duas testemunhas
foram ouvidas, confirmando a separação de
fato dos nubentes.

O Parquet manifestou-se, em seguida, pela
nulidade do acordo celebrado (fls. 28), sob o argu-
mento de que a audiência inaugural deveria ser
presidida pelo Juiz da 2ª Vara de Família.

Homologado, por sentença, o referido acor-
do (fls. 32), foi decretado o divórcio do casal.

Inconformado, apelou o Representante do
Ministério Público, insistindo, nos considerandos
do recurso, na anulação do processo, a partir do
despacho que designou a audiência inaugural,
realizada, segundo afirmou, por terceiros, sem
previsão do devido processo legal.

Em outro considerando, ressaltou que a
Resolução nº 407/2003, da Corte Superior do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
editada à revelia do Ministério Público e da
Procuradoria-Geral de Justiça, fez alteração do
devido processo legal, cujo procedimento, no
entanto, caberia ao Legislativo da União Federal
(art. 22, inciso I, da CF/88), sendo manifesta a
sua inconstitucionalidade.

- Não contém qualquer eiva de nulidade o acordo das partes homologado, concretizado em
audiência presidida por juiz, que não seja o titular da Vara, auxiliado por conciliador.

- A competência, para baixar a resolução sobre a fase preliminar do feito é do Tribunal de Justiça,
o qual não carece da anuência de qualquer outro órgão. Sentença homologatória confirmada.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0079.03.061174-7/002 - Comarca de Contagem - Relator: Des. JAR-
BAS LADEIRA
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Ao derradeiro, concluiu pugnando pelo
provimento da apelação.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se
manifestou às fls. 47/51, através de parecer da
lavra da Procuradora, Dr.ª Aída Lisboa Marinho,
pelo improvimento do apelo, ao argumento de
que o Procurador-Geral da República arquivou
a representação do Ministério Público de Minas
Gerais, ao entendimento de que não há incons-
titucionalidade na referida resolução, já que não
há dispensa da participação do Ministério
Público.

Conheço do recurso, por sua proprie-
dade e oportunidade.

Objetiva o digno membro do Ministério
Público, no recurso, anular o processo, a partir
do despacho que designou audiência de conci-
liação do casal.

Segundo entende, a audiência realizada
por terceiros, e não pelo Juiz da 2ª Vara de
Família, sem previsão legal, eiva o processo de
nulidades.

É de se ressaltar que, em outra parte,
sustentou que a Resolução nº 407/2003, da
Corte Superior do Tribunal de Justiça, editada à
revelia do Ministério Público e da Procuradoria-
Geral de Justiça, introduziu alteração no devido
processo legal, ultrapassando a fronteira da
competência legislativa da União Federal,
sendo, inquestionavelmente, inconstitucional
essa resolução.

No entanto, verificando o termo da audiên-
cia de conciliação, constato que foi ela presidida

pela Juíza Patrícia Santos Firmo, que a firmou,
inexistindo, data venia, a anomalia apontada,
quando as partes, livremente, puderam acordar
sobre a guarda do filho menor, pensão alimentícia
deste, da varoa e bem de herança deixada pelo
pai da requerente.

O simples acompanhamento e auxílio de
conciliador em audiência não é motivo para anu-
lar atos do processo que tramitou com rapidez,
como tem sido objeto de preocupação de toda a
sociedade, que, não raro, critica a lentidão do
Judiciário sobrecarregado nas suas atribuições
de distribuir a Justiça, manifestada também, em
prosa e verso, na discussão da reforma em trami-
tação no Senado da República.

É de se notar que a resolução combatida
não fere o princípio constitucional. O conci-
liador, no caso, não é mais que um auxiliar das
partes, na busca de acordo às suas pretensões,
que não se confunde com a função própria do
juiz. Por outro lado, a competência para baixar
a resolução é exclusivamente do Tribunal de
Justiça, o qual não carece da anuência de qual-
quer outro órgão para editá-la.

Com essas considerações, mantenho a
sentença apelada, negando provimento ao
apelo.

O Sr. Des. Brandão Teixeira - De acordo.

O Sr. Des. Caetano Levi Lopes - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

ARROLAMENTO DE BENS - DECLARAÇÃO DE PATERNIDADE - PEDIDO JURIDICAMENTE
IMPOSSÍVEL

- O filho reconhecido não pode impedir que o pai disponha de seus bens. Logo, contra ele não
pode propor ação cautelar de arrolamento de bens.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0480.01.024088-9/001 (Conexão: 1.0480.98.001258-1/001) - Comarca
de Patos de Minas - Relator: Des. NILSON REIS
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Ementa oficial: Arrolamento de bens -
Declaração de paternidade - Pedido juridica-
mente impossível. - O filho reconhecido não
pode impedir que o pai disponha de seus bens.
Logo, contra ele não pode propor ação cautelar
de arrolamento de bens. Apelo improvido.

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, 30 de novembro de 2004.
- Nilson Reis - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Nilson Reis - Conheço do
recurso, porque presentes os pressupostos de
sua admissibilidade.

Tratam os autos de ação cautelar de
arrolamento de bens, ajuizada por M.A.P. e
A.R.P., em face de Z.J.N., sob a alegação de
que o requerido estaria dilapidando seus bens
em decorrência do sucesso da ação ordinária
com pedido de investigação de paternidade em
que figura como réu.

Há, em conexo, ação ordinária, com
pedido de investigação de paternidade, cumu-
lado com os de restituição de alimentos e inde-
nização por danos morais, ajuizada por M.A.P.
e A.R.P., em face de Z.J.N. (Apelação Cível nº
1.0480.98.001258-1/001).

A sentença de fls. 85/86-TJ decretou a
extinção do processo, sem julgamento do mérito,
por considerar as requerentes carecedoras da
ação.

As requerentes, inconformadas, apelam
(fls. 82/90-TJ), sustentando que estariam sendo
prejudicadas com a dilapidação do patrimônio
do requerido, em virtude do sucesso do pedido
de reconhecimento de paternidade.

Contra-razões, às fls. 100/103-TJ, baten-
do-se o apelado pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 110/111-TJ, opina pela manutenção
da sentença hostilizada.

Assim relatados, passo à decisão.

Ao contrário do que imaginam as ape-
lantes, a extinção da ação cautelar de arrolamento
de bens configura-se medida acertada. É que não
se arrolam bens da pessoa cuja paternidade é
atribuída por sentença, ao fundamento de que os
estaria dilapidando em razão do sucesso do pedi-
do de reconhecimento de paternidade.

A ação cautelar de arrolamento de bens é
faculdade de quem é titular de uma situação
jurídica já constituída que lhe assegure recla-
mar bens do detentor, v.g., depositante, locador,
condômino, sócio, comodante, ou de um inte-
resse relativo a direito que possa ser declarado
em ação própria, v.g., cônjuge que demanda
dissolução de sociedade conjugal, sócio que
requer a dissolução da sociedade comercial ou
de uma sociedade de fato, companheiro que
postula o término da união estável etc. Essa é a
inteligência do art. 856 do CPC.

Destarte, um filho reconhecido não pode
impedir que o pai disponha de seus bens. Logo,
contra ele não pode propor ação cautelar de
arrolamento de bens. Aliás, o que as apelantes
procuram alcançar mais se afigura como ante-
cipação de herança, que, no caso, é juridica-
mente impossível, porquanto não há que se
falar em herança de pessoa viva.

Por fim, cabe registrar que as assertivas das
apelantes de sentença parcial devem ser descon-
sideradas, porquanto em desconformidade com o
direito e a moral. Aliás, o descontentamento com a
sentença desfavorável é compreensível, mas os
exageros das razões recursais configuram-se
apelativos e devem ser repelidos com rigor.

Assim sendo, nego provimento à ape-
lação, para confirmar a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
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Custas recursais, ex lege.

O Sr. Des. Jarbas Ladeira - De acordo.

O Sr. Des. Brandão Teixeira - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

Ementa oficial: Administrativo - Processo
seletivo de transferência externa - Prova objetiva
- Irresignação quanto à correção da banca exami-
nadora - Revisão - Impossibilidade jurídica e
necessidade de formação litisconsorcial. - É defe-
so ao Poder Judiciário proceder à revisão do con-
teúdo de questão de prova, para atribuir nota a
este ou aquele candidato, substituindo o juízo de
valor da banca examinadora e estabelecendo
verdades científicas. Há a necessidade de cita-
ção litisconsorcial quando os interesses da auto-
ra e de alguns dos candidatos aprovados e clas-
sificados no processo seletivo são comuns.

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 RETI-
DO, NO REEXAME NECESSÁRIO, REFORMAR

A SENTENÇA, PREJUDICADO O RECURSO
VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2004.
- Edilson Fernandes - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Edilson Fernandes - Trata-se
de reexame necessário e de apelo voluntário à
r. sentença de fls. 99/106, que, nos autos da
ação ordinária ajuizada por Juliana de Souza
Santos contra Unimontes - Univ. Estadual de
Montes Claros, julgou procedente o pedido,
“para corrigir o resultado divulgado da questão
nº 13 do processo seletivo de transferência
externa nº 001/2003, para considerar como cor-
reta também a letra assinalada pela autora,
alternativa ‘A’, com o cômputo da pontuação
atribuída à questão em seu favor”, tendo, na
oportunidade, concedido a antecipação dos
efeitos da tutela.

PROCESSO SELETIVO - UNIVERSIDADE - TRANSFERÊNCIA EXTERNA - NOTA DE PROVA -
PODER JUDICIÁRIO - REVISÃO DE CONTEÚDO - IMPOSSIBILIDADE - DOCUMENTO -

ESCLARECIMENTO DE FATOS - DESENTRANHAMENTO - DESCABIMENTO - CANDIDATOS -
INTERESSES COMUNS - CITAÇÃO - NECESSIDADE

- O documento esclarecedor dos fatos narrados na inicial, quando não considerado indispen-
sável à propositura da ação, pode ser apresentado a qualquer tempo, nos termos do art. 397
do CPC, devendo ser ali mantido, ainda que juntado por meio de intempestiva impugnação à
contestação.

- É defeso ao Poder Judiciário proceder à revisão do conteúdo de questão de prova, substituindo
o juízo de valor da banca examinadora, para estabelecer verdades científicas e atribuir nota a este
ou aquele candidato inscrito em processo seletivo de transferência externa em universidade.

- Há a necessidade de citação litisconsorcial quando os interesses da autora e de alguns dos
candidatos aprovados e classificados no processo seletivo são comuns.

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0433.03.089709-7/002 - Comarca de
Montes Claros - Relator: Des. EDILSON FERNANDES
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Em suas razões, a apelante requer primei-
ramente o conhecimento e provimento do agravo
retido interposto contra a r. decisão de fl. 89, que,
sem amparo legal, possibilitou a juntada de docu-
mentos pela agravada por meio de intempestiva
impugnação à contestação, tendo, ainda, apre-
sentado preliminares de nulidade da r. sentença
por ter-se baseado naqueles documentos, e do
processo, por haver irregularidade de represen-
tação da apelada e necessidade de formação de
litisconsórcio necessário. Sustenta que é vedado
ao Judiciário dizer sobre o conteúdo de questão
de prova; que a decisão cria vaga inexistente e
fere a isonomia, já que todos os candidatos se
submeteram às normas do edital e ao gabarito ofi-
cial divulgado; além de permitir a matrícula da
apelada sem se submeter à análise da compatibi-
lidade curricular (fls. 124/134).

Pugna pela anulação do processo ou a
reforma da r. sentença.

Presentes os pressupostos de admissibi-
lidade, conheço do agravo retido, do reexame
necessário e do apelo voluntário.

Do agravo retido.

A apelante requer o provimento do agravo
retido (fls. 92/94) interposto contra a r. decisão de
fl. 89, que, sem amparo legal, possibilitou a junta-
da de documentos pela agravada por meio de
intempestiva impugnação à contestação, sendo
que quanto a isso a recorrida apenas apôs a sua
ciência (fl. 95). Entende que a malsinada decisão
fere os arts. 282, VI, 396 e 397 do CPC.

De fato, logo após a contestação apre-
sentada pela agravante, foi aberta vista dos
autos à agravada para impugnação no prazo de
10 dias (fl. 76), sendo certo que a mesma foi
apresentada de forma extemporânea às fls.
77/84, devendo, pois, ser desentranhada,
diante do fenômeno da preclusão temporal.

Todavia, a declaração de uma professora
doutora em Fisiologia da Microcirculação acerca
do seu particular entendimento sobre a questão da
prova impugnada (fls. 85 e 86) apenas esclarece
fato narrado na inicial, não sendo considerada uma

prova documental indispensável à propositura da
ação, motivo pelo qual poderia ter sido juntada aos
autos a qualquer tempo (art. 397 do CPC).

Consoante jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, no curso do processo,
admite-se a juntada aos autos de outra espécie
de documento, “seja por não ser ele substancial
(exigido por lei) ou fundamental (que constitui o
fundamento da causa de pedir), mas apenas
probatório, esclarecedor dos fatos” (REsp
181.627/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJ
de 21.06.99).

Em sendo assim, tratando-se de docu-
mento que busca melhor esclarecer o fato, o
intérprete deve-se orientar pelas tendências do
processo civil contemporâneo, especialmente os
princípios da efetividade e da instrumentalidade,
afastando-se de sutilezas ou rigores da lei, que,
no caso concreto, estão a impedir o exercício de
um suposto direito ou o acesso à Justiça, na bus-
ca da verdade real, de sorte que o documento de
fl. 85 deve ser mantido nos autos.

Nego provimento ao agravo retido.

Do reexame necessário.

Cuida a espécie de ação declaratória de
nulidade de item do edital que não possibilita
revisão de questões da prova, de modo que a
autora requer seja então a revisão feita pelo
Poder Judiciário, uma vez que o inciso LV do
art. 5º da CR/88 assegura a ampla defesa, com
os meios e recursos a ela inerentes.

A bem da verdade, diante da pretensão
deduzida em juízo, cotejada com os fatos nar-
rados e os fundamentos apresentados, perce-
be-se que a autora busca apenas a revisão da
questão de nº 13 da prova à qual se submeteu
para o processo seletivo de transferência exter-
na da Universidade Estadual de Montes Claros,
para uma das 05 vagas disponibilizadas para o
3º período diurno do curso de Medicina, uma
vez que o gabarito oficial deu como certa a
resposta contida na letra “B”, ao passo que a
autora entende ser a letra “A”, conforme por ela
assinalado.
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Ao fazer o juízo de admissibilidade proces-
sual para o conhecimento do mérito, o MM. Juiz
da causa afastou a preliminar de impossibilidade
jurídica do pedido e ressaltou a desnecessidade
de formação de litisconsórcio, para, no mérito, jul-
gar procedente o pedido de revisão, declarando
também a letra “A” como resposta correta à
questão nº 13, diante da diversidade de entendi-
mentos acerca da alternativa que melhor respon-
deria à questão.

Quanto à impossibilidade jurídica do
pedido de revisão de questão de prova de pro-
cesso seletivo, verifico que a matéria não é
nova nos tribunais, sendo forçoso concluir que
a r. sentença, da lavra do culto e operoso Juiz
Richardson Xavier Brant, merece reforma.

O entendimento jurisprudencial já se firmou
no sentido de que a reapreciação judicial do resul-
tado de processo seletivo, em geral, está limitada
ao aspecto da legalidade da instituição das ban-
cas examinadoras, dos critérios adotados para o
julgamento e classificação dos candidatos, sendo
descabida a intervenção para, substituindo-se à
comissão examinadora, corrigir provas de can-
didato que não concorda com a resposta tida por
correta no gabarito oficial, o que violaria o princípio
da separação dos Poderes.

Nesse sentido, confira a orientação juris-
prudencial do Superior Tribunal de Justiça, além
dos julgados já citados pela apelante:

Administrativo e Processual Civil. Concurso
público. Questão de prova. Revisão. Impossibi-
lidade de análise pelo Poder Judiciário. Compe-
tência limitada ao exame da legalidade do cer-
tame. Incursão no mérito administrativo. Impos-
sibilidade. Precedentes. Recurso especial.
Limites normativos. Aplicação da Súmula 83
desta Corte. - I - O Supremo Tribunal Federal e
o Superior Tribunal de Justiça possuem
jurisprudência uniforme no sentido de que, em
concurso público, não cabe ao Poder Judiciário
examinar o critério de formulação e avaliação
das provas e tampouco das notas atribuídas
aos candidatos, ficando sua competência limi-
tada ao exame da legalidade do procedimento
administrativo. Aliás, raciocínio diverso culmi-
nará, na maioria das vezes, na incursão do
mérito administrativo, o que é defeso ao Poder

Judiciário (REsp 445.596/DF, Rel. p/ acórdão
Min. Gilson Dipp, DJ de 08.09.03) - grifei.

Administrativo - Concurso público - Procurador
da Fazenda Nacional - Impossibilidade - Judi-
ciário - Análise - Critérios - Correção - Prova
subjetiva - Prova de títulos - Atribuições jurídi-
cas - Inexistência. - 1. A pretensão do impe-
trante de analisar profundamente os critérios
utilizados para a correção das provas subjetivas
do certame em tela é intento que refoge à com-
petência do Poder Judiciário, limitado ao exame
da legalidade dos atos praticados na realização
do concurso, vedada a apreciação do acerto ou
desacerto quanto aos critérios na formulação
de quesitos e avaliação das respostas.
Precedentes (MS 7.070/DF, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJ de 16.04.01) - grifei.

O conteúdo da avaliação e a correção uti-
lizados pela banca examinadora não se sujeitam
à análise do Poder Judiciário. A escolha de um
gabarito de provas é ato predominantemente dis-
cricionário, sujeitando-se aos mesmos critérios
de controle judicial do ato administrativo. Enten-
dimento diferente levaria à quebra do princípio
da isonomia entre os candidatos, todos sujeitos
aos mesmos critérios da banca examinadora.
Ademais, não há comprovação nos autos de que
a prova objetiva feriu a legalidade, mas sim que
o critério adotado pela banca examinadora foi
diverso do entendimento da candidata autora.

Reconheço, assim, a impossibilidade de
apreciação pelo Judiciário de critérios adotados
pela banca tanto na elaboração de questões
como em sua correção, não lhe sendo lícito se
converter em examinador dos examinadores,
para estabelecer verdades científicas e atribuir
nota a este ou àquele candidato.

Por outro lado, não se olvide que no caso
concreto há a necessidade de citação litisconsor-
cial, porquanto os interesses da autora e de alguns
dos candidatos aprovados e classificados no
processo seletivo são comuns, de maneira que
decisão de mérito que apenas beneficiará a autora
atingirá ou terá reflexos imediatos nas suas esferas
jurídicas, não sendo possível que terceiros,
ausentes do processo, sofram os efeitos da sen-
tença e da coisa julgada, sem que sejam chama-
dos a juízo para defenderem seus interesses.
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De mais a mais, não há como se reco-
nhecer a “transferência ex officio de matrícula”,
conforme suscitado pelo MM. Juiz da causa,
porque não é essa a hipótese dos autos, que pos-
sui situação jurídica própria e diversa, nem foi
objeto de dedução ou discussão em juízo.

Cabe ao julgador dar a adequada qualifi-
cação jurídica aos fatos narrados pelas partes,
concedendo a cada um o que é seu, nos exatos
termos do direito subjetivo comprovado, que é
efeito próprio do direito objetivo aplicado.

Todavia, tem-se por razoável resguardar
à autora o direito aos créditos cursados com
sucesso no período em que se encontrava em
julgamento a presente ação, em respeito às
regras que regem a espécie e ainda ao dispos-
to no artigo 462 do Código de Processo Civil,
nada impede que os aproveite regularmente,
por questão de segurança jurídica.

Em reexame necessário, reformo a sen-
tença, para extinguir o processo, sem julgamento
do mérito, por força do art. 267, IV e VI, do CPC,
ressalvando de ofício o aproveitamento dos
créditos obtidos pela autora por força da decisão
judicial que lhe assegurou a matrícula no 4º
período do curso de Medicina, invertendo-se os
ônus da sucumbência, mas suspensa a sua
exigibilidade, por ser a autora beneficiária da
assistência judiciária gratuita (fl. 42), prejudicado
o recurso voluntário.

O Sr. Des. Batista Franco - De acordo.

O Sr. Des. José Domingues Ferreira
Esteves - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO RETIDO, EM REEXAME NECES-
SÁRIO, REFORMARAM A SENTENÇA, PREJU-
DICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

-:::-

FALÊNCIA - BOLETO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO - AUSÊNCIA - DUPLICATA NÃO ACEITA -
ENTREGA DA MERCADORIA - PROVA INEXISTENTE - PROTESTO POR INDICAÇÃO - REQUISITOS -

NÃO-CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO

- Os boletos bancários não são títulos executivos e, como tais, não podem instruir o pedido de
falência.

- Embora a lei atribua força executiva à duplicata não aceita pelo sacado, impossível o proces-
samento do pedido de falência, à ausência de requisito indispensável, quando não comprovado
o cumprimento da obrigação, com a entrega da mercadoria e a realização do protesto, a teor do
disposto no art. 15, II, da Lei 5.474/68.

- O protesto por indicação, como ocorre na práxis bancária, somente pode ser realizado quando
não devolvido pelo sacado o título a ele remetido para aceite ou pagamento, nos termos do art. 13,
§ 1º, da Lei de Duplicatas. A não-comprovação daquele fato desautoriza o protesto por indicação
e gera a extinção do processo de falência.

AGRAVO Nº 1.0153.02.019782-5/001 - Comarca de Cataguases - Relator: Des. PINHEIRO LAGO

Ementa oficial: Falência - Ausência de
título executivo - Boletos bancários - Inteli-
gência do art. 15, II, da Lei 5.474/68. - Os bole-
tos bancários não são títulos executivos e,
como tais, não podem instruir o pedido de falên-
cia. In casu, a ausência do título executivo
(duplicata) somente seria suprida, se a agrava-
da comprovasse o cumprimento da obrigação,

com a entrega da mercadoria, e realizasse o
protesto por falta de devolução do título pelo
sacado, o que não ocorreu. Além do mais, o
protesto por indicação, como ocorre na práxis
bancária, somente pode ser realizado quando,
tendo sido o título remetido ao sacado, para
aceite ou pagamento, ele não o devolve, nos
termos do art. 13, § 1º, da Lei de Duplicatas.
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Protesto - Intimação irregular - Imprestabilidade
da certidão que instruiu o pedido. - Para se evi-
tar que o requerimento de falência seja utilizado
como meio coercitivo de pagamento de dívida,
haja vista os graves efeitos que dele resultam,
impõe-se que os requisitos formais do protesto
sejam rigorosamente observados.

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, 26 de outubro de 2004. -
Pinheiro Lago - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Pinheiro Lago - Conheço do
recurso, eis que presentes os pressupostos
legais de sua admissibilidade.

Trata-se de pedido de falência ajuizado
por DHF-Produtos Alimentícios Ltda. contra a
empresa individual João Gonçalves Amorim, sob
alegação de ser credora desta, de dívida repre-
sentada por duplicatas, vencidas e não pagas,
no valor total de R$2.211,85 (dois mil duzentos e
onze reais e oitenta e cinco centavos).

Proferida a sentença, o douto juízo singular
decretou a falência da empresa João Gonçalves
Amorim, com fulcro no art. 1º da Lei 7.661/45, ao
fundamento de que o requerimento de falência se
encontra devidamente instruído, haja vista que o
protesto levado a efeito foi revestido das formali-
dades legais, tendo sido configurado o estado de
insolvência do réu pela injustificada inadimplência
retratada nos títulos juntados com a inicial.

Inconformada, a falida interpôs o presente
agravo de instrumento, em face do disposto no
art. 17 da Lei de Falências, aduzindo, preliminar-
mente, carência de ação, por irregularidade do
protesto falimentar e, ainda, em face da ausência
de título executivo apto a instruir pedido de falên-

cia. No mérito, afirma que as partes celebraram
um acordo que vem sendo rigorosamente cum-
prido, no qual acordaram que a dívida seria paga
em parcelas, conforme documentado às fls.
58/59, asseverando, nesse sentido, que o pedido
de falência foi formulado com o único intuito de
prejudicá-la, requerendo, para tanto, a reforma da
sentença para afastar a declaração do seu esta-
do falimentar, bem como para que a agravada
seja condenada a indenizá-la, nos termos do art.
20 da Lei de Falências.

Inicialmente, registro que as preliminares
argüidas pela empresa agravante, de carência de
ação por irregularidade do protesto e ausência de
título executivo, são de matéria de mérito e, como
tal, serão analisadas.

A meu ver, a sentença está a merecer
reparo.

Primeiramente, é oportuno registrar que
a Lei de Falências exige que o pedido seja
instruído com título devidamente protestado,
quer o protesto especial, previsto no art. 10,
para títulos não sujeitos a protesto obrigatório,
quer o protesto comum, previsto para os títulos
que têm força executiva (art. 1º).

No presente caso, a autora, ora agravada,
alega ser credora da agravante do valor de
R$2.211,85, dívida esta decorrente de duplicatas
vencidas e não pagas, representadas pelos bole-
tos bancários e respectivos instrumentos de pro-
testo, anexados às fls. 31/43 dos autos.

Ocorre que os boletos bancários não são
títulos executivos extrajudiciais e, como tais,
são insuficientes para instruir o requerimento de
falência, em face do disposto na norma do art.
1º do Decreto-lei 7.661/45.

Não obstante a ausência do título executivo,
a Lei 5.474/68 atribuiu força executiva à duplicata
não aceita pelo sacado, contanto que, cumulativa-
mente, haja sido protestada e esteja acompanhada
de documento hábil comprobatório da entrega e
recebimento da mercadoria (art. 15, II). Todavia,
isso também não beneficia a agravada, na medida
em que não comprovou a retenção da duplicata
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pelo sacado nem apresentou os comprovantes de
entrega da mercadoria.

Em síntese, a ausência do título executivo
(duplicata) somente seria suprida, se a agravada
comprovasse o cumprimento da obrigação, com a
entrega da mercadoria, e realizasse o protesto por
falta de devolução do título pelo sacado, o que
não ocorreu nos autos, deixando, assim, de aten-
der a requisito indispensável ao requerimento da
falência, qual seja, “a apresentação de título que
legitime a ação executiva” (art. 1º, Decreto-lei
7.661/45).

Já a prova da impontualidade, exigida
também pela Lei Falimentar (art. 11), deve ser
feita através do protesto, cambiário ou especial,
conforme o caso, sendo tal ato a constatação
autêntica do não-pagamento ou do não-aceite
pelo devedor.

Se o protesto formal do título é exigido,
conclui-se que a falta de protesto, assim como
o protesto nulo ou irregular são circunstâncias
impeditivas do processamento do pedido de
falência.

Com efeito, os arts. 6º, 7º e 15 da Lei
5.474/68 (Lei das Duplicatas) determinam que a
duplicata seja remetida ao sacado, para aceite,
ou para aceite e pagamento, ensejando a falta
de um ou de outro o devido protesto.

É bem verdade que mencionados disposi-
tivos não falam, expressamente, em comprovação
da apresentação ou remessa da duplicata, mas,
sendo estas indispensáveis, deduz-se que o cre-
dor, ou seu representante, deva comprovar que,
pelo menos, deu ciência ao sacado de onde esta-
va o título, para que o pudesse aceitar e pagar, ou,
eventualmente, oferecer recusa justificada.

Embora a lei fale em remessa ou apre-
sentação, na prática comercial bancária, pro-
cede-se de outra forma.

Ocorre que a grande maioria das empre-
sas, ao realizarem compra e venda mercantil ou
prestação de serviços, não emitem a respectiva
duplicata, limitando-se, via recursos de infor-

mática, a dar instruções a determinado banco
para que realize a cobrança do título.

Assim sendo, na condição de portadores de
títulos para cobrança, as instituições bancárias não
costumam apresentá-los diretamente ao sacado,
apenas emitem um boleto, com a identificação de
credor e devedor, a transcrição do título e outros
dados identificadores da cobrança.

E, como os bancos não remetem os títulos
ao devedor, até os credores muitas vezes os retêm
em seu poder, apenas preenchendo, eles próprios,
os boletos bancários, entregando-os ao inter-
mediário. Só depois de pago o valor do título, medi-
ante simples autenticação no boleto bancário, e
depois de lançado o valor recebido em conta, é
que, normalmente, o sacador remete o título ao
sacado.

Não havendo pagamento na data aprazada,
o banco, na condição de mandatário da empresa
credora, encaminha ao cartório ordem de protesto,
por indicação, uma vez que nunca esteve na
posse da cártula, conforme ocorreu nos autos.

Nada a opor, quanto à praticidade do sis-
tema. Entretanto, quando se trata de processo
de falência, não podem ser relegadas as dis-
posições legais, nem dispensadas as formali-
dades essenciais do protesto.

O protesto por indicação, como ocorre na
praxis bancária, somente pode ser realizado quan-
do, tendo sido o título remetido ao sacado, para
aceite ou pagamento, ele não o devolveu. Ou seja,
é imprescindível que o sacado tenha recebido o
título, para que ele possa ser substituído pelas indi-
cações do portador ou seu mandatário.

É o que estabelece o parágrafo 1º do artigo
13 da Lei de Duplicatas que:

Art. 13. A duplicata é protestável por falta de
aceite, de devolução ou de pagamento.

§ 1º Por falta de aceite, de devolução ou de
pagamento, o protesto será tirado, conforme o
caso, mediante apresentação da duplicata, da
triplicata, ou, ainda, por simples indicações do
portador, na falta de devolução do título (grifei).
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No caso dos autos, não foi comprovada a
falta de devolução do título pelo sacado. Dessa
forma, desautorizado o protesto por indicação,
sendo certo que os boletos bancários, por faltar-
lhes previsão legal, não têm o condão de subs-
tituir as duplicatas para efeito do aludido
protesto. Via de conseqüência, se o protesto é
irregular, forçoso concluir pela inadmissibilidade
da pretensão formulada pela agravada.

A respeito do tema, destacam-se trechos do
julgado proferido pela Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Castro
Filho, no Recurso Especial nº 369.808, publicado
do Diário do Judiciário, na data de 24.6.02, con-
forme a seguir:

O fato é que o recorrente não conseguiu reunir
os elementos necessários para que vigorasse
o princípio do suprimento do aceite, porque,
em relação ao primeiro requisito - protesto
cambial -, fê-lo sem o saque do título original, a
duplicata. Ademais, não comprovou sua
remessa para aceite, a retenção ou a neces-
sidade de fazer o protesto por indicação, certa-
mente porque foram expedidos apenas boletos
bancários que, data venia, não podem substi-
tuir os títulos de crédito expressamente men-
cionados na legislação.
As irregularidades verificadas pelo Tribunal a
quo e não confrontadas pelo recorrente são
suficientes para impedir o acolhimento do pedi-
do de falência, ainda que tenha sido juntado o
comprovante de entrega das mercadorias, que,
sozinho, como ensina a doutrina citada e a
jurisprudência sobre a matéria, também não
pode fazer as vezes do título executivo, eis que,
in casu, não houve comprovação da sua emis-
são e remessa de aceite...

Somando-se a isso, observa-se que os
instrumentos de protesto apresentados pela

agravada não fazem prova inconteste de que a
empresa falida, ora agravante, foi intimada. Assim,
não se encontram os mesmos revestidos das for-
malidades legais, evidenciando a necessidade de
reforma da decisão recorrida.

Não raras vezes, o pedido de falência tem
desvirtuado de suas finalidades legais, vindo
constituir meio coercitivo para o pagamento de
dívidas. E, assim, pelos graves efeitos que a
decretação de uma quebra acarreta, impõe-se
que os requisitos formais sejam rigorosamente
observados.

Por fim, no que toca à indenização reque-
rida pela agravante, na forma do art. 20 da Lei
Falimentar, tenho que a mesma não deve pros-
perar. É que não vislumbro a prática de má-fé pela
agravada, não sendo razoável o entendimento de
que, sempre quando um pedido de falência venha
a ser denegado, se deva condenar o requerente,
pela presunção de culpa ou abuso de direito, a
reparar os danos. Ademais, como salientado na
decisão recorrida, a própria agravante não nega a
existência da dívida para com a agravada.

Diante do exposto, dou provimento ao
presente agravo de instrumento, para reformar
a decisão monocrática e extinguir o processo
de falência, nos termos do art. 267, IV, do CPC.

Custas, na forma da lei.

O Sr. Des. Alvim Soares - De acordo.

O Sr. Des. Edivaldo George dos Santos -
De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

-:::-

LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO LICITANTE -
PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL - CERTIFICADO DE CONFORMIDADE - SELO DO INMETRO -

PREVISÃO LEGAL - EDITAL - DISPENSA DA EXIGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE

- A qualificação técnica do licitante é pressuposto indispensável ao adimplemento de sua habi-
litação no processo licitatório, visto que a Administração, ao confiar-lhe a execução do objeto
da licitação, precisa saber se possui, nos termos da lei (art. 30, inc. I, da Lei nº 8.666/93), habili-
tação jurídica plena.
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Ementa oficial: Licitação - Fornecimento de
cestas básicas - Habilitação técnica - Neces-
sidade de apresentação do certificado de con-
formidade exigido pelo ordenamento jurídico -
Princípio da legalidade. - A qualificação técnica do
licitante é pressuposto indispensável ao adimple-
mento de sua habilitação no processo licitatório,
visto que a Administração, ao confiar-lhe a exe-
cução do objeto da licitação, precisa saber se
possui, nos termos da lei (art. 30, inc. I, da Lei nº
8.666/1993), habilitação jurídica plena. Em lici-
tação, a documentação relativa à qualificação
técnica deve abranger a prova de atendimento de
requisitos previstos em lei especial, quando for o
caso (art. 30 da Lei 8.666/93).

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 CONFIRMAR A SENTENÇA NO
REEXAME NECESSÁRIO.

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2004. -
Wander Marotta - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Wander Marotta - Examina-se
mandado de segurança impetrado por Hiper
Cestas Comércio de Alimentos Ltda. contra ato do
Presidente da Comissão Municipal de Licitações
da Prefeitura Municipal de Vespasiano.

Afirma a impetrante, na inicial, que a
Prefeitura realizou licitação para contratação de

empresa especializada, visando à aquisição de
dezessete mil cestas básicas, mas o edital que
traça as normas para o certame possui
inúmeros vícios, não exigindo sequer a apre-
sentação de qualificação técnica pela empresa
vencedora, em flagrante violação aos artigos
22, § 2º; 27, II; e 30, IV e § 4º, da Lei 8.666/93.
Lembra que “... as cestas de alimentos são pro-
dutos de certificação compulsória” e exibe a
certificação de que os produtos atendem aos
padrões de qualidade exigidos. Por tais razões,
pede a suspensão do processo licitatório.

O ilustre Juiz da 1ª Vara da Comarca de
Vespasiano deferiu a liminar pleiteada, para “...
suspender a abertura dos envelopes dos parti-
cipantes da Tomada de Preços nº 009/2003,
designada para este 17.06.2003 às 13h30, até
que se faça a adequação do Edital para incluir
as exigências legais específicas ao certame ora
produzido” (fls. 111).

A autoridade coatora apresentou infor-
mações às fls. 114/118, afirmando ter exigido, no
edital, atestado de capacidade técnica exarado por
duas entidades públicas ou privadas, mas, por
outro lado, não exigiu que as empresas licitantes
fabricassem cestas básicas, sendo perfeitamente
admissível a compra das cestas de outras empre-
sas que possuam o certificado de avaliação expe-
dido pelo Inmetro. Ressalta que a certificação é
exigida tão-somente às empresas empacotadoras
de cestas básicas; portanto, para participar da lici-
tação, basta que a empresa interessada comprove
sua capacidade técnica, não se podendo falar em
violação à lei de licitações.

O parecer ministerial de fls. 268/269 opina
pela concessão da segurança.

- Em licitação, a documentação relativa à qualificação técnica deve abranger a prova de atendimento
de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso (art. 30 da Lei 8.666/93).

- Tratando-se de licitação para o fornecimento de cestas básicas, é indispensável que as empresas
licitantes observem a legislação em vigor e comprovem, através do selo fornecido pelo Inmetro,
que os produtos a serem fornecidos são aptos para o consumo. Tal certificação não pode ser dis-
pensada pelo edital.

REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0290.03.004278-9/001 - Comarca de Vespasiano - Relator: Des.
WANDER MAROTTA
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O Julgador concedeu o writ, declarando “...
nulo o Edital da Tomada de Preços nº 009/03, por
faltar exigência legal, ratificada a suspensão limi-
nar da licitação, para que outra seja realizada com
observância dos requisitos legais mínimos” (fls.
270/273). A sentença está sujeita a reexame
necessário (artigo 12 da Lei 1.533), não tendo as
partes interposto recurso voluntário.

Em 22 de maio de 2003, a autoridade coa-
tora publicou edital da licitação na modalidade
“Tomada de Preços nº 009/2003”, tipo “menor
preço”, tendo “... por objetivo a aquisição de 17.000
(dezessete mil) cestas básicas para fornecimento
a servidores municipais e professores do ensino
fundamental, para entrega parcelada, vinculado a
contrato até 31.12.2003, podendo ser prorrogado
conforme artigo 57 da Lei 8.666/93”. Na ocasião,
ressaltou que “... os produtos ofertados deverão
ser todos de qualidade superior”, com cestas “...
acondicionadas e fornecidas em embalagem plás-
tica com logomarca do Município de Vespasiano”
(fl. 16).

O edital não exigiu que os produtos conti-
dos na cesta básica possuíssem certificado de
conformidade emitido pelo Inmetro, mas tão-
somente “... 02 atestados de Capacidade Técnica
pertinentes à linha de fornecimento objeto desta
licitação, emitidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado” (fl. 18), vedado “... à contrata-
da sublocar total ou parcialmente o serviço con-
tratado” (fl. 30, item 16.17).

A Lei nº 9.333, de 20 de dezembro de
1999, dispõe que:

Art. 1º Todos os bens comercializados no Brasil,
insumos, produtos finais e serviços, sujeitos a
regulamentação técnica, devem estar em con-
formidade com os regulamentos técnicos perti-
nentes em vigor.

Art. 2º O Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial - CONME-
TRO - órgão colegiado da estrutura do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Ex-
terior, criado pela Lei nº 5.966, de 11 de dezem-
bro de 1973, é competente para expedir atos
normativos e regulamentos técnicos, nos cam-
pos da metrologia e da avaliação de confor-
midade de produtos, processos e serviços. (...)

Art. 3º O Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial -
INMETRO - autarquia vinculada ao Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, criado pela Lei nº 5.966, de 1973, é
competente para:

I - Elaborar e expedir regulamentos técnicos
nas áreas que lhe forem determinadas pelo
CONMETRO.

II - Elaborar e expedir, com exclusividade, regu-
lamentos técnicos na área de Metrologia,
abrangendo o controle das quantidades dos
produtos, previamente medidos sem a pre-
sença do consumidor, cabendo-lhe determinar
a forma de indicação das referidas quanti-
dades, bem assim como os desvios tolerados.

III - Exercer, com exclusividade, o poder de polí-
cia administrativa na área de metrologia legal;

IV - Exercer o poder de polícia na área da
Avaliação da Conformidade, em relação aos
produtos por ele regulamentados ou por com-
petência que lhe seja delegada. (Grifei.)

Nos termos de suas atribuições, a
Secretaria de Defesa Agropecuária emitiu a
Instrução Normativa nº 51, de 14 de agosto de
2002, no intuito de “... estabelecer normas e pro-
cedimentos para empresas que empacotem pro-
dutos alimentícios de origem animal e vegetal na
forma de Cestas de Alimentos e Similares”. Neste
passo, entendeu ser essencial que a empresa
possua um certificado de conformidade emitido
pelo Inmetro, atestando a qualidade dos produtos
para o consumo, mediante o preenchimento dos
requisitos legais (fls. 31/40).

Assim, em 30 de setembro de 2002, foi pu-
blicada pelo Inmetro a Portaria nº 186, que trouxe
o regulamento de avaliação de conformidade para
cestas de alimentos e similares. A marca Inmetro
indicaria “... o atendimento aos requisitos deste
Regulamento, indicando existir nível adequado de
confiança de que as cestas de alimentos e simi-
lares estão em conformidade com o Regulamento
Técnico aprovado pela IN nº 51” (fl. 42).

Ora, como o objeto do processo licitatório é
o fornecimento de cestas básicas e o edital proíbe
a sublocação total ou parcial do serviço contratado,
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é mesmo essencial que as empresas concorrentes
possuam a certificação exigida pelas normas men-
cionadas, o que, inclusive, é uma garantia de boa
qualidade dos produtos fornecidos.

Nos termos do art. 37, XXI, da Cons-
tituição Federal:

XXI - Ressalvados os casos especificados na
legislação, as obras, serviços, compras e alie-
nações serão contratados mediante processo
de licitação pública que assegure igualdade de
condições a todos os concorrentes, com cláusu-
las que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta,
nos termos da lei, o qual somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.

O ordenamento jurídico exige que as
empresas empacotadoras de cestas básicas
sejam certificadas pelo Inmetro. Assim, não pro-
cede a alegação de que o certificado é dispen-
sável, na hipótese dos autos, pelo fato de a
empresa vencedora poder comprar cestas de
outras empresas que o possuam.

Primeiro, porque o objetivo da licitação é a
aquisição de 17 mil cestas básicas, que devem
ser fornecidas “... acondicionadas e em emba-
lagem plástica com logomarca do Município de
Vespasiano” (fl. 16), vedado “... à contratada
sublocar total ou parcialmente o serviço contra-
tado” (fl. 30, item 16.17). E depois porque, caso
fosse acolhida a tese da autoridade coatora, a lici-
tação perderia o seu intuito e abriria margem a
fraudes.

Ora, o constituinte brasileiro, de forma
expressa, no art. 37 da CF/88, submeteu a
Administração Pública aos princípios da legali-
dade, impessoalidade, publicidade, moralidade
e eficiência.

Segundo o primeiro desses princípios - o
da legalidade -, os administradores devem
seguir estritamente a lei e só estão autorizados
a agir quando assim autorizados.

Sobre o tema, ensina CELSO ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO:

É o fruto da submissão do Estado à lei. É em
suma a consagração da idéia de que a
Administração Púbica só pode ser exercida na
conformidade da lei e que, de conseguinte, a
atividade administrativa é atividade sublegal,
infralegal, consistente na expedição de coman-
dos complementares à lei (in Curso de Direito
Administrativo, 7ª ed., São Paulo: Ed.
Malheiros, 1995, p. 57, grifei).

Já a moral administrativa exige dos agen-
tes da Administração Pública absoluta fidelidade à
produção de resultados que sejam adequados à
satisfação dos interesses públicos, assim por lei
caracterizados e a ela cometidos.

Não há um fim da Administração fora do
fim do corpo social que se possa considerar
legítimo. Para HELY LOPES MEIRELLES (in
Direito Administrativo Brasileiro, 13ª ed., São
Paulo: RT Ed., 1987):

Licitação é o procedimento administrativo medi-
ante o qual a Administração Pública seleciona a
proposta mais vantajosa para o contrato de seu
interesse. Como procedimento, desenvolve-se
através de uma sucessão ordenada de atos vin-
culantes para a Administração e para os lici-
tantes, o que propicia igual oportunidade a todos
os interessados e atua como fator de eficiência
e moralidade nos negócios administrativos.
Conquanto não seja uniforme, a doutrina é
acorde na acentuação dos traços essenciais e
das finalidades da licitação, tal como o fizemos
(p. 225).

E anota, a respeito dos princípios da
licitação:

Procedimento formal - o princípio do procedimen-
to formal é o que impõe a vinculação da licitação
às prescrições legais que regem todos os seus
atos e fases. Essas prescrições decorrem não só
da lei, mas também do regulamento, do caderno
de obrigações, e até do próprio edital ou convite,
que complementa as normas superiores, tendo
em vista a licitação a que se refere (p. 226).

O desatendimento a esse princípio constitui a
forma mais insidiosa de desvio de poder, com
que a Administração quebra a isonomia entre
os licitantes, razão pela qual o Judiciário tem
anulado editais e julgamentos em que se
descobre a perseguição ou o favoritismo
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administrativo, sem nenhum objetivo ou van-
tagem de interesse público (p. 227).

In casu, o edital encontra-se em descon-
formidade com o ordenamento jurídico em vigor.
Enquanto aquele exige 02 atestados de capaci-
dade técnica, emitidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, é este expresso no
sentido de que a comercialização de cestas bási-
cas só pode ser feita se possuírem elas o selo do
Inmetro, órgão que detém competência exclusiva
para emitir a certificação. A Lei 8.666/93, à sua
vez, é expressa:

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exi-
gir-se-á dos interessados, exclusivamente,
documentação relativa a:
I - habilitação jurídica;
II - qualificação técnica;
III - qualificação econômico-financeira;
IV - regularidade fiscal. (...)

Art. 30. A documentação relativa à qualificação
técnica limitar-se-á a: (...)
IV - prova de atendimento de requisitos pre-
vistos em lei especial, quando for o caso.

Assim, é indispensável que as empresas
licitantes observem a legislação em vigor e
comprovem, através do selo fornecido pelo
Inmetro, que as cestas a serem fornecidas são
aptas para o consumo. Tal certificação, como
visto, não pode ser dispensada pelo edital.

Mutatis mutandi, a jurisprudência cole-
cionada no CD-ROM Juris Síntese Millenium nº
37, da Ed. Síntese:

Habilitação - Legitimidade da exigência de ates-
tados técnicos indispensáveis à garantia do ade-
quado cumprimento do contrato e do melhor
serviço publico (STJ - REsp nº 172.232-SP).

Administrativo - Licitação - Edital - Habilitação -
Qualificação técnica do licitante - Exigência legal
- Registro ou inscrição na entidade profissional
competente - Precedentes - Recurso prejudica-
do. - I. A habilitação do particular, antes denomi-
nada capacidade jurídica, é a aptidão efetiva do
interessado, seja ele pessoa física ou jurídica,
para exercer direitos e contrair obrigações, com
responsabilidade absoluta ou relativa por seus

atos, ligando-se visceralmente à pessoa partí-
cipe do certame da licitação, e não às qualidades
de seus funcionários. - II. O art. 30, inc. I, da Lei
nº 8.666/1993, ao regular a habilitação dos inte-
ressados, dispõe que a qualificação técnica se
limita à apresentação de registro ou inscrição na
entidade profissional competente. Contempla-
se, assim, a comprovação da aptidão da pessoa
do licitante em cumprir com todas as obrigações
atinentes à execução do objeto da licitação. - III.
A qualificação técnica do particular licitante é
pressuposto indispensável ao adimplemento de
sua habilitação no certame público, uma vez que
a Administração somente poderá confiar-lhe a
execução do objeto da licitação, se o interessado
possuir e comprovar, nos termos da lei (art. 30,
inc. I, da Lei nº 8.666/1993), a sua habilitação
jurídica plena. Precedentes do STJ. - IV. Dado o
lapso de tempo transcorrido desde o ajuizamen-
to do mandamus, vê-se que os serviços, objeto
da licitação questionada, já foram realizados, tor-
nando o recurso prejudicado pela perda do seu
objeto (STJ - ROMS 10.736-BA - 2ª T. - Rel.ª
Min.ª Laurita Vaz - DJU de 29.04.2002).

Mandado de segurança - Licitação - Tomada de
preços - Inabilitação - Edital - Item - Desaten-
dimento - Direito - Inexistência - Ordem -
Denegação. - Exigência no sentido da obrigato-
riedade, a habilitação em licitações para a toma-
da de preços é a apresentação de atestados
comprobatórios de aptidão técnica fornecidos
por pessoas jurídicas de direito público ou priva-
do, devidamente registradas nas entidades
profissionais competentes. Art. 30, § 1º, da Lei
nº 8.666/93. Reconhecimento pela firma impe-
trante de seu não-cumprimento. Inexistência de
liquidez e certeza do direito alegado. Ordem.
Denegação (TJPR - MS 0062009-9 - (3021) - II
G.C.Cív. - Rel. Des. Altair Patitucci - DJPR de
30.03.1998).

Pelo exposto, em reexame necessário,
confirmo a decisão.

Sem custas.

O Sr. Des. Belizário de Lacerda - De acordo.

O Sr. Des. Pinheiro Lago - De acordo.

Súmula - CONFIRMARAM A SENTENÇA
NO REEXAME NECESSÁRIO.

-:::-
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INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - ASCENDENTES - PROVA

- Os ascendentes de filho solteiro podem figurar no pólo passivo da ação de investigação de
paternidade.

- A prova produzida deve ser analisada de modo a amparar pretensões justas.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.00.104045-0/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
NILSON REIS 

Ementa oficial: Investigação de paternidade
- Ascendentes - Prova. - Os ascendentes de filho
solteiro podem figurar no pólo passivo da ação de
investigação de paternidade. - A prova produzida
deve ser analisada de modo a amparar preten-
sões justas. - Apelo 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 conformidade da ata dos
julgamentos e das notas taquigráficas, à unani-
midade de votos, EM DAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2004.
- Nilson Reis - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Nilson Reis - Conheço do
recurso, porque presentes os pressupostos de
sua admissibilidade.

Tratam os autos de ação de investigação
de paternidade, ajuizada pelo Ministério Público
do Estado de Minas Gerais, em favor da menor
L.R.N., em face de J.C.V. e M.C.V., sob a ale-
gação de que a menor L.R.N. é do relaciona-
mento amoroso de C.C.V., falecido, filho dos
réus, com G.S.S.

O processo foi extinto, sem julgamento
do mérito, por ilegitimidade passiva ad causam
e insuficiência de provas (fls. 43/44-TJ).

O Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, inconformado, apela (fls. 46/51-TJ), sus-
tentando que a ação de investigação de pater-

nidade foi proposta contra os pais de C.C.V.,
porque este faleceu sem deixar descendentes, e
o conjunto probatório autoriza concluir pela pater-
nidade requerida.

Sem contra-razões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,
em seu parecer de fls. 58/65-TJ, pelo provi-
mento do recurso.

Assim relatados, passo à decisão.

A ação de investigação de paternidade
deve ser movida contra o pai (quando vivo), ou
seus herdeiros (se já falecido aquele). Assim,
como os apelados são os avós da menor e o
suposto pai faleceu sem deixar descendente (fl.
07-TJ), decerto que a ação foi proposta contra
os herdeiros legítimos, e a ilegitimidade passiva
ad causam declarada mostra-se insubsistente.

WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO,
na sua obra Curso de Direito Processual Civil, 27ª
ed., 2º v., São Paulo: Saraiva, 1989, p. 257, anota:

De notável interesse a questão das provas.
Nessas causas, segundo preconizam doutri-
na e jurisprudência, não deve o juiz ater-se a
um rigor exagerado no exame dos elementos
de convicção carreados para os autos. Ele
não deve ser instrumento de aventuras auda-
ciosas, mas também não deve falhar à alta
missão social, que lhe incumbe, de amparar
pretensões justas. Seu ministério há de exer-
cer-se com prudência.

O conjunto probatório a ser sopesado é
constituído pela declaração do avô paterno de
fl. 08-TJ e prova oral de fls. 31/34-TJ.
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A declaração de fl. 08-TJ é de valor ines-
timável, porquanto oriunda do ascendente, cujo
interesse no correto desate da lide é de conheci-
mento notório. A prova oral com ela é compatível,
pois descreve o relacionamento amoroso dos
pais da menor L.R.N., com detalhes que possibili-
tam descartar a hipótese de aventura audaciosa
e de pretensão injusta.

Destarte, o pedido de investigação de
paternidade revela-se de todo procedente.

Em suma, os ascendentes de filho
solteiro podem figurar no pólo passivo da ação
de investigação de paternidade e a prova pro-

duzida deve ser analisada de modo a amparar
pretensões justas.

Assim sendo, dou provimento à ape-
lação, declarar que C.C.V. é o pai de L.R.N. e
determinar a expedição de ofício ao Cartório do
Registro Civil, para que proceda ao acerto do
registro de nascimento.

Custas recursais, ex lege.

O Sr. Des. Jarbas Ladeira - De acordo.

O Sr. Des. Brandão Teixeira - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

-:::-

ADOÇÃO - FILIAÇÃO - PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE - ADOTADO MENOR - PREVALÊNCIA DE
SEU INTERESSE - ADOÇÃO CONCEDIDA

- A filiação, no estágio atual, lastreia-se mais no princípio da afetividade que na origem biológica.
Assim, pais são os que devotam afeto pela criança. E o afeto não deriva da biologia.

- Sendo menor o adotado, deve-se emprestar primazia ao seu interesse. O interesse dos pais
biológicos que abandonaram o filho com poucos meses de idade não pode prevalecer.

- Comprovada a integração social, afetiva e psicológica do menor na família substituta, confirma-se
a sentença que deferiu a adoção.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0431.03.001965-4/001 - Comarca de Monte Carmelo - Relator: Des.
CAETANO LEVI LOPES

Ementa oficial: Apelação cível - Ação de
adoção - Filiação - Princípio da afetividade -
Adotado menor - Prevalência de seu interesse -
Adoção concedida - Recurso não provido.

- 1. A filiação, no estágio atual, lastreia-se
mais no princípio da afetividade que na origem
biológica. Assim, pais são os que devotam afeto
pela criança. E o afeto não deriva da biologia.

- 2. Sendo menor o adotado, deve-se
emprestar primazia ao seu interesse. O inte-
resse dos pais biológicos que abandonaram o
filho com poucos meses de idade não pode
prevalecer.

- 3. Comprovada a integração social, afe-
tiva e psicológica do menor na família substi-
tuta, confirma-se a sentença que deferiu a
adoção.

- 4. Apelação cível conhecida e não provida.

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 unani-
midade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO.
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Belo Horizonte, 31 de agosto de 2004. -
Caetano Levi Lopes - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Caetano Levi Lopes - Conheço
do recurso, porque presentes os requisitos de
admissibilidade.

Os apelados, S.F.S. e A.F., aforaram a
presente ação de adoção cumulada com pedido
de guarda e destituição de pátrio poder, agora,
poder familiar, contra a apelante e E.P.R. Adu-
ziram que, no dia 31.10.2003, receberam do
Conselho Tutelar o recém-nascido, M.P.R., filho
da apelante com o réu. Acrescentaram que a
criança foi abandonada pelos genitores sozinha
numa casa, e nenhum parente quis assumir a
guarda. Informaram que a apelante não man-
tém os cuidados necessários para com os seus
filhos, porque é portadora de distúrbios mentais,
e o genitor do menor também não tem condi-
ções de cuidar da criança, eis que é alcoólatra.
Não houve contestação. Pela r. sentença de fls.
47/48, os pedidos foram acolhidos.

Os apelados, com a petição inicial, juntaram
vários documentos. Destaco a certidão de nasci-
mento do menor (fl. 8), o Boletim de Ocorrência, nar-
rando o abandono da criança (fl. 9), o relatório social
(fl. 10) e a declaração dos pais biológicos concor-
dando com a adoção (fls. 13/14).

Foi realizado estudo social a pedido do
Ministério Público (fls. 35/36). A signatária da peça
informou que o menor está integrado na família
dos apelados, apresentando-se bem cuidado, e
tanto os recorridos quanto seus dois filhos têm
muito carinho para com M. Informou, ainda, que a
família biológica é desequilibrada, apresentando
convivência irregular. A apelante e o réu têm duas
filhas. A mais nova, com três anos de idade, apre-
senta problemas de peso e altura deficitários,
além de ser agressiva. A outra filha encontra-se na
guarda da ex-esposa do réu. Os pais biológicos,
embora residindo em casa próxima, não têm
procurado ver M.

Foi produzida prova oral.

A apelante prestou depoimento pessoal à
fl. 46 e informou ter concordado com a adoção,
mas mudou de idéia. Afirmou que na época em
que M. foi encontrado abandonado, ela não esta-
va mentalmente bem. Acrescentou que se tratou
em um hospital psiquiátrico de Uberaba, onde já
esteve internada outras três vezes. Informou que
tem mais duas filhas e apenas uma reside com
ela, sendo que a outra reside com o pai e a
madrasta. Informou, ainda, que, na época dos
fatos, ela entregou o menor de livre e espontânea
vontade para os apelados.

Os apelados, em depoimentos pessoais às
fls. 46/47, disseram que estão com a guarda do
menor há um ano e estão muito apegados a ele.
Acrescentaram que os seus filhos biológicos tam-
bém se apegaram à criança. Informaram que a
virago é salgadeira e o varão, pedreiro. Afirmaram
que receberam a criança do Conselho Tutelar e
ela não possuía nem roupas. Disseram, também,
que proporcionaram tratamento médico para o
menor e este os reconhece como pais. Estes os
fatos.

Quanto ao direito, é sabido que a adoção é
um instituto jurídico por meio da qual uma pessoa
recebe outra como filha. De qualquer forma, se o
adotado for menor, seu interesse deve prevalecer
sobre outros. A respeito, ensina CAIO MÁRIO DA
SILVA PEREIRA em Instituições de Direito Civil,
14. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. V, p. 401:

Por orientação de documentos internacionais
de proteção à infância, deve prevalecer ‘o me-
lhor interesse da criança’ como norteador na
adoção.

A adoção visa sempre atender ao que for
melhor para a criança. Quando a situação da
família biológica não é favorável a tanto, a
adoção é recomendável.

No mesmo sentido, eis o entendimento
do egrégio Tribunal de Justiça do Paraná:

Pátrio poder. Destituição. Admissibilidade. Pais
biológicos que não têm condições de atender
aos deveres legais na criação do filho.
Ementa oficial: Evidenciado que os pais bioló-
gicos não ostentam condições para cumprir os
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deveres de sustento, guarda e educação do filho,
justifica-se a destituição do pátrio poder.
Adoção. Criança. Vantagens reais fulcradas
em motivos legítimos. Interesse de menor que
sobrepuja qualquer outro. Concessão do
pedido.
Ementa oficial: Fundada em motivos legíti-
mos, é de ser concedida a adoção que apre-
senta reais vantagens para o adotando, cujos
superiores interesses devem se sobrepor a
qualquer outro (Ac. na Ap. nº 107.839-1, 2ª
Cam. Crim., Rel. Des. Telmo Cherem, j. em
27.06.2002, in RT, 810/354).

Ademais, na atualidade tem prevalecido o
princípio da afetividade sobre a origem biológica. É
o que anota PAULO LUIZ NETTO LOBO no artigo
“Princípio jurídico da afetividade na filiação”, cons-
tante dos Anais do II Congresso Brasileiro de
Direito de Família, Belo Horizonte: Del Rey, 2000,
p. 252:

5. A filiação, na perspectiva do princípio da
afetividade.
Impõe-se a distinção entre origem biológica e
paternidade/maternidade. Em outros termos, a
filiação não é um determinismo biológico, ainda
que seja da natureza humana o impulso à pro-
criação. Na maioria dos casos, a filiação deriva
da relação biológica; todavia, ela emerge da
construção cultural e afetiva permanente, que
se faz na convivência e na responsabilidade.
No estágio em que nos encontramos, há de se
distinguir o direito de personalidade ao conheci-
mento da origem genética, com esta dimensão,
e o direito à filiação e à paternidade/maternidade
nem sempre genético.
O afeto não é fruto da biologia. Os laços de
afeto e de solidariedade derivam da convivên-
cia, e não do sangue. A história do direito à fili-
ação confunde-se com o destino do patrimônio
familiar, visceralmente ligado à consangüini-
dade legítima. Por isso, é a história da lenta

emancipação dos filhos, da redução progres-
siva das desigualdades e da redução do quan-
tum despótico, na medida da redução da patri-
monialização dessas relações.

Aqui, o réu em momento algum demonstrou
interesse pelo filho, tendo-se, inclusive, negado a
ficar com a guarda quando este foi abandonado
pela apelante.

Com relação à recorrente, ela não possui
condições para cuidar da criança, pois, como ela
mesma afirmou em depoimento pessoal, é porta-
dora de doença mental e já esteve internada
diversas vezes para tratamento psiquiátrico. E não
veio prova alguma de que esteja curada.

Ademais, o estudo social já mencionado
noticia que a família substituta oferece me-
lhores condições para criar o menor que sua
família biológica, por ter melhor estrutura social
e psíquica, além de demonstrar evidente afetivi-
dade para com o infante. Assim, enquanto os
pais biológicos não demonstram afeto, os recor-
ridos estão capacitados para melhor atender
aos interesses da criança, circunstância assaz
relevante na espécie. Logo, a sentença está
correta e merece confirmação.

Com esses fundamentos, nego provimento
à apelação.

Sem custas.

O Sr. Des. Francisco Figueiredo - De
acordo.

O Sr. Des. Nilson Reis - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - LIMITES - ALEGADA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA -
DESCABIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - REQUISITOS - NOME E ENDEREÇO DOS

ADVOGADOS - OMISSÃO EM RELAÇÃO A UM DELES - PROCURADOR MUNICIPAL -
JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO - DESNECESSIDADE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

REQUERIDA - DESERÇÃO - INEXISTÊNCIA

- A assistência judiciária é simples opção da parte que declara dela necessitar, independente-
mente de ser pessoa física ou jurídica, só sendo elidida a presunção de necessidade através
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Ementa oficial: Execução fiscal - Agravo
de instrumento - Preliminar de deserção -
Rejeição - Preliminares de falta de requisitos
para o conhecimento do recurso - Rejeição -
Exceção de pré-executivdade - Argüição de
questão que não se refere a defeito intrínseco do
título - Descabimento. - A assistência judiciária é
simples opção da parte que declara dela neces-
sitar, independentemente de ser pessoa jurídica
ou natural, só sendo elidida a presunção de
necessidade através da devida impugnação da
parte contrária, a ser obrigatoriamente feita em
autos apartados, não havendo de se julgar
deserto o recurso interposto por quem a reque-
reu validamente. Estando presente nos autos a
procuração dos advogados da agravante, não
apresenta óbice ao conhecimento do agravo a
falta de instrumento de mandato do procurador
municipal, já que este exerce as suas funções
em razão do provimento do cargo. Estando decli-
nados, na petição de agravo, os nomes e ende-
reços de três dos quatro advogados constantes
do instrumento de mandato outorgado pela agra-
vante, não obsta ao conhecimento do recurso a
falta de indicação do nome e endereço do quarto
causídico, já que este sequer assinou a petição
de recurso. O defeito que pode ser argüido na
chamada “exceção de pré-executividade” deve
resultar do próprio título, e não de circunstâncias
particulares que a ele se referem, mas que na
sua realidade formal não se revelam. Sendo a

CDA formalmente perfeita, a discussão sobre
imunidade tributária não é defeito intrínseco ao
próprio título, não podendo ser argüido em sim-
ples exceção de pré-executividade. Agravo a que
se nega provimento, com a determinação de
prosseguimento da execução quanto à parcela
impugnada.

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 REJEITAR PRELIMINARES E
NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2004.
- Ernane Fidélis - Relator.

Notas taquigráficas

Proferiu sustentação oral, pelo agravante,
o Dr. Adriano Perácio de Paula.

O Sr. Des. Ernane Fidélis - Preliminar de
deserção:

A agravada argúi a deserção do recurso,
apesar do pedido de justiça gratuita feito pela

da devida impugnação da parte contrária, a ser obrigatoriamente feita em autos apartados, não
havendo de se julgar deserto o recurso interposto por quem a requereu validamente.

- Estando presente nos autos a procuração dos advogados da agravante, não apresenta óbice
ao conhecimento do agravo a falta de instrumento de mandato do procurador municipal, já que
exerce suas funções em razão do provimento do cargo.

- Declinados os nomes e endereços de três dos quatro advogados constantes do mandato
outorgado pela agravante, não obsta ao conhecimento do agravo a falta de indicação do nome
e endereço do quarto causídico, já que este sequer assinou a petição de recurso.

- O defeito que pode ser argüido na chamada “exceção de pré-executividade” deve resultar do
próprio título, e não de circunstâncias particulares que a ele se referem, mas que na sua realidade
formal não se revelam. Sendo a CDA formalmente perfeita, a discussão sobre imunidade tributária
não é defeito intrínseco ao próprio título, não podendo ser argüida a matéria em simples exceção
de pré-executividade.

AGRAVO Nº 1.0024.03.955241-9/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. ERNANE FIDÉLIS
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agravante, fundamentando a preliminar na cir-
cunstância de ser a agravante pessoa jurídica,
sem razão, todavia.

Promovida pelo extinto Ministério da
Desburocratização, a Lei 1.060/50 passou por
profunda reforma, principalmente no que diz
respeito à concessão de assistência judiciária.

A assistência judiciária hoje se admite pela
simples opção da parte, sem qualquer diferen-
ciação de tratar-se de pessoa física ou jurídica,
com declaração, separadamente ou na própria
petição, de insuficiência de recursos (art. 4º da
Lei 1.060/50), gozando a afirmação de presunção
de veracidade, somente invalidada através de
impugnação da parte contrária, a ser processada,
no entanto, em autos apartados, com produção
de provas e decisão final.

Tendo a agravante requerido validamente a
assistência judiciária, rejeito, portanto, a preliminar.

Preliminar de falta de juntada dos instru-
mentos de procuração:

Com a devida vênia, a procuração dos
advogados do agravante está acostada, por
cópia, à fl. 23 do instrumento, constando nela
os nomes dos causídicos que assinaram a
petição do agravo.

Quanto ao instrumento de mandato da
agravada, desnecessária é a sua juntada, já
que o Procurador Municipal exerce as suas fun-
ções em razão do provimento no cargo, veri-
ficando-se, no caso, ser o mesmo digno Procu-
rador Municipal quem assinou a resposta ao
recurso e a inicial da execução.

Rejeito, também, esta preliminar.

Preliminar de falta de indicação do
endereço dos advogados:

Pedindo, mais uma vez, a devida vênia à
agravada, verificam-se na petição de agravo, à fl.
03, os nomes e endereços dos advogados que
assinaram a petição do recurso, já sendo sufi-
ciente, no meu modesto entendimento, para dar

cumprimento à exigência do art. 524, inciso III, do
CPC, não sendo mister, já que o processo não é
fim em si mesmo, a indicação do quarto, e último,
advogado constante da procuração, já que este
sequer assinou a petição do recurso.

Rejeito, ainda, esta preliminar.

Preliminar de impossibilidade jurídica do
pedido:

A questão do cabimento, ou não, da medi-
da denominada “exceção de pré-executividade” é
matéria que concerne ao próprio mérito, e como
tal será tratada.

Mérito:

O que se convencionou impropriamente
chamar exceção de pré-executividade nada
mais é que simples oposição do devedor à
inabilidade do título para embasar o processo
executório. É, com efeito, simples pedido de
reconhecimento de nulidade da execução por
ausência de título, que o juiz pode reconhecer,
a qualquer momento, sem a necessidade de
garantia da execução por penhora.

Todavia, o defeito do título, que pode ser
reconhecido de ofício e, em conseqüência, aten-
dendo a pedido incidente do devedor, deve resul-
tar do próprio título, e não de circunstâncias par-
ticulares que a ele se referem, mas que na sua
realidade formal não se revelam.

No caso dos autos, sendo o título formal-
mente perfeito, a alegação de imunidade tributária,
data maxima venia, não é defeito intrínseco ao
próprio título, que poderia ser alegado e reconhe-
cido mediante simples pedido incidental da agra-
vante, extrapolando, portanto, os limites da
“exceção de pré-executividade”, sendo mister, no
caso, a garantia do Juízo e o respectivo aforamen-
to dos competentes embargos do devedor, onde a
matéria pode ser amplamente discutida, inclusive
com produção de provas, se necessário, e com o
atendimento do princípio do contraditório.

Com esses fundamentos, estou negando
provimento ao recurso, em razão de reconhecer
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a impossibilidade da argüição da matéria em sim-
ples exceção de pré-executividade, devendo a
execução prosseguir em seus termos normais.

Custas, a final.

É o meu voto.

O Sr. Des. Manuel Saramago - De acordo.

O Sr. Des. Edilson Fernandes - De acordo.

Súmula - REJEITARAM PRELIMINARES
E NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

INDENIZAÇÃO - EMPREITADA - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA - DESABAMENTO OCORRIDO
DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA EMPRESA -

AGENTES PÚBLICOS - CULPA NÃO CARACTERIZADA - ENGENHEIRO - FALHAS NA
EXECUÇÃO DA OBRA - NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -

HONORÁRIOS DE ADVOGADO - RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO DA VERBA

- Os que ocupam os pólos subjetivos do conflito de interesses são os legitimados para propor
e contestar a ação que tenha por objetivo sua solução, independentemente da formulação de
qualquer juízo quanto à procedência ou não da pretensão deduzida. Imputada ao diretor da
empresa contratada parcela de responsabilidade pelo desabamento da passarela construída, a
narração do fato é suficiente a que ele figure como réu nos autos da ação de indenização. 

- Afigura-se indiscutível a responsabilidade, de natureza contratual, da empresa pelo sinistro que
culminou com o desabamento da passarela que construíra, evento ocorrido no prazo de garantia
de cinco anos, durante o qual o empreiteiro da obra, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil
de 1916, permanece responsável pelos eventuais defeitos que venham ocorrer na construção.

- A fiscalização exercida pela Administração Pública na execução de obras contratadas, mesmo
que deficiente, não lhe transfere os ônus decorrentes de conduta inadequada da construtora, a
teor do disposto no art. 70 da Lei nº 8.666/93, principalmente tratando-se de erros técnicos de
engenheiros daquela empresa, o que afasta a responsabilidade dos agentes públicos que faziam
parte da Administração Municipal quando do ajuste firmado.

- Se há prova de que o engenheiro, sócio da empresa contratada, agindo na qualidade de técnico
responsável, foi negligente na construção da passarela, que ruiu por falhas na execução da obra
e inobservância de regras técnicas, cabível sua responsabilização solidária pelo evento danoso,
juntamente com a empresa contratada.

- Não havendo nos autos elementos capazes de atribuir a um dos diretores da empresa qualquer
responsabilidade pela queda da passarela, é de se excluir a condenação a ele imposta.

- Fixados os honorários em valor razoável, compatível com o disposto no art. 20, §§ 3º e 4º, do
CPC, deve a verba ser mantida.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.00.037684-8/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
BRANDÃO TEIXEIRA

Ementa oficial: Direito Civil e Adminis-
trativo - Apelação - Ação de indenização -
Contrato de empreitada - Construção de obra -
Desabamento de passarela - Responsabilidade

contratual da empresa-ré - Sinistro ocorrido den-
tro do prazo de 05 anos - Irresponsabilidade dos
agentes públicos municipais e do primeiro
apelante - Responsabilidade subjetiva do
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engenheiro contratado por negligência na exe-
cução da obra - Procedência parcial do pedido -
Sentença parcialmente reformada - 1ª apelação
provida, sendo desprovidos os demais apelos. -
1. Afigura-se indiscutível a responsabilidade civil,
de natureza contratual, da construtora-ré pelo
sinistro que culminou com o desabamento da
passarela que construíra, eis que contratada
pela Municipalidade para a construção da obra,
cuja idade era de menos de 5 (cinco) anos, a teor
do art. 1.245 do Código Civil e do art. 70 da Lei
nº 8.666/93. - 2. O reconhecimento da responsa-
bilidade contratual exclusiva da empresa- cons-
trutora, que independe de fiscalização, implica,
automaticamente, a irresponsabilidade subjetiva
dos réus, agentes públicos que faziam parte da
Administração Pública municipal. - 3. A prova co-
lhida dos autos demonstra que o terceiro
apelante, sócio da empresa executora da obra,
agindo na qualidade de técnico responsável, foi
negligente na construção da passarela. Por tal
motivo, afigura-se correta a sua responsabili-
zação solidária, juntamente com a empresa con-
tratada, para reparar os danos decorrentes da
construção da obra. Por outro lado, quanto ao
primeiro apelante, não há nos autos elementos
capazes de lhe atribuir qualquer responsabili-
dade pela queda da passarela, razão pela qual
se reforma a sentença, para excluir tal respon-
sabilização subsidiária e a conseqüente conde-
nação. - 4. Sentença parcialmente reformada.

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 unan-
imidade de votos, EM DAR PARCIAL PROVI-
MENTO À PRIMEIRA APELAÇÃO E NEGAR
PROVIMENTO ÀS DEMAIS.

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2004.
- Brandão Teixeira - Relator.

Notas taquigráficas

Proferiu sustentação oral, por Cláudio Paes
de Almeida, o Dr. Evandro B. Araújo Júnior.

O Sr. Des. Brandão Teixeira - Sr. Presi-
dente. Foi suscitada da tribuna matéria não apre-
ciada em meu voto, por essa razão, peço a V.
Exa. que registre o meu pedido de vista e que a
gravação da sustentação oral produzida me seja
enviada imediatamente para conferência.

Súmula - APÓS SUSTENTAÇÃO ORAL,
PEDIU VISTA O RELATOR.

Notas taquigráficas

O Sr. Presidente (Des. Francisco
Figueiredo) - O julgamento deste feito foi adia-
do na sessão do dia 09.11.2004, a pedido do
Relator, após sustentação oral.

Com a palavra o Des. Brandão Teixeira.

O Sr. Des. Brandão Teixeira - Os presentes
autos versam sobre recursos de apelação inter-
postos por Cláudio Paes de Almeida, Evandro
Ignácio da Silva e Thaís Brina Corrêa Lima, Mário
Amaro da Silveira e pelo Município de Raposos,
em razão da sentença de fls. 775/787-TJMG ter
julgado parcialmente procedente o pedido formu-
lado em ação ordinária de indenização movida
pelo Município-apelante contra Empresa Cons-
trutora Conamp Ltda. e outros.

Na exordial (fls. 02/13-TJMG), o Município-
apelante alegou que, após regular processo de
licitação, contratou com a empresa-ré a cons-
trução de uma passarela em estrutura metálica
sobre o Rio das Velhas. Relatou que, após a con-
clusão da obra e estando quitado preço ajustado,
a aludida passarela ruiu por defeito na construção
e inobservância das condições técnicas neces-
sárias. Então, atribuiu a responsabilidade pelo
evento danoso à Empresa Construtora Conamp e
aos seus diretores, também apelantes, Cláudio
Paes de Almeida e Mário Amaro da Silveira, bem
como a Thaís Brina Corrêa Lima, ex-Prefeita
Municipal de Raposos; Evandro Ignácio da Silva,
ex-Secretário Municipal da Fazenda, e Carlos
Alberto Horta Resende - ex-Secretário Municipal
de Obras. Por conseguinte, deduziu pedido alter-
nativo, visando:



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 63-310, out./dez. 2004226

- ao recebimento de indenização no valor
de R$ 155.520,65, devidamente corrigido e atua-
lizado; ou

- a que a passarela fosse refeita, sem
ônus para a municipalidade; ou

- a que fosse construída uma nova pas-
sarela, também sem ônus para o Município.

O ilustre Juiz a quo prolatou sentença às
fls. 775/787-TJMG, julgando parcialmente
procedente o pedido, afastando a responsabili-
dade civil dos réus Thaís Brina Corrêa Lima,
Evandro Ignácio da Silva e Carlos Alberto Horta
Resende e condenando solidariamente os
demais réus, Empresa Construtora Conamp,
Cláudio Paes de Almeida e Mário Amaro da
Silveira, a pagarem ao Município-autor o valor
de R$ 155.520,77, corrigido monetariamente
desde a data do efetivo pagamento, acrescido
de juros compensatórios de 1% ao mês e mora-
tórios de 0,5% ao mês, incidentes a partir da
citação, bem ao pagamento de 80% das custas
processuais e honorários de advogado no mon-
tante de R$ 15.000,00. Também houve conde-
nação do Município ao pagamento de 20% das
custas e despesas do processo, bem como dos
honorários advocatícios no montante de R$
1.500,00.

Houve interposição de apelação pelos
réus, às fls. 791/825-TJMG, e pelo autor, às fls.
828/833-TJMG.

O apelante Cláudio Paes de Almeida, em
suas razões recursais de fls. 792/805-TJMG, argúi
preliminar de ilegitimidade passiva ad causam,
argumentando que:

nunca foi Diretor Técnico da Construtora
Conamp, muito mesmo responsável pela exe-
cução da obra objeto da lide em comento (fl.
394-TJMG). No mérito, alega que dois requisi-
tos importantes para a determinação da respon-
sabilidade civil por dano a terceiro não restaram
comprovados pelo recorrido, notadamente a
conduta culposa dos prepostos da Construtora
Conamp e o nexo de causalidade entre a ação
e o dano... (fl. 797-TJMG).

Assevera que nenhuma responsabilidade por
omissão lhe pode ser imputada, entendendo
que a força da natureza - fortes chuvas - foi a
responsável pela queda da passarela. Aduz que
a presente demanda tem motivação política,
baseando-se em “rixas” políticas entre a atual
Administração e a da época do incidente.

Os recorrentes Evandro Ignácio da Silva
e Thaís Brina Corrêa Lima, conforme arrazoado
às fls. 809/815-TJMG, insurgem-se apenas
quanto à verba honorária fixada na sentença,
pretendendo a sua majoração, nos moldes dos
§§ 3º e 4º do art. 20 do Código de Processo
Civil. Sustentam que a sentença

... feriu de morte o Princípio da Igualdade das
Partes, pois, ao contrário do que ocorreu com
os ora Apelantes, o procurador do Município
Apelado receberá dos demais apelados a
importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
decorrente dos honorários de sucumbência,
quantia esta que demonstra-se exorbitante se
comparada com os valores que serão devidos
pelo Município aos patronos dos Apelantes (fl.
813-TJMG).

Por sua vez, Mário Amaro da Silveira, em
razões de apelação de fls. 818/825-TJMG, pugna
pela reforma total da sentença, alegando, em
síntese, que não há nos autos nenhuma prova
de sua responsabilidade sobre o evento danoso.
Afirma que não se provou sua culpa, muito
menos a sua participação na execução da obra.
Por fim, justifica que as estruturas da passarela
tombaram devido à força da natureza.

O Município de Raposos também pugna
pela reforma da sentença, conforme razões
recursais de fls. 829/833-TJMG. Pretende a con-
denação solidária dos co-réus Carlos Alberto
Horta Resende, Evandro Ignácio da Silva e Thaís
Brina Corrêa Lima, bem como a inversão dos
ônus da sucumbência.

Contra-razões apresentadas somente
pelos apelados Evandro Ignácio da Silva e
Thaís Brina Corrêa Lima (fls. 839/843-TJMG).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se
de apreciar as questões suscitadas no processo
(fls. 854/857-TJMG).
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Juízo de admissibilidade.

Conhece-se dos recursos voluntários, diante
da presença dos requisitos de admissibilidade.

Preliminarmente.

Ilegitimidade passiva ad causam.

Preliminar rejeitada.

O primeiro apelante, Cláudio Paes de
Almeida, renova a preliminar eriçada na instância
de origem, insistindo que não é parte legítima para
figurar no pólo passivo da relação processual,
porque jamais foi responsável pela execução da
obra objeto da ação e nunca foi Diretor Técnico da
empresa-ré.

A preliminar foi corretamente rechaçada
pelo ilustre Juiz primevo.

Legitimados para a ação, hão de ser aque-
las pessoas que se apresentam como partes
envolvidas no conflito de interesses levado ao
conhecimento do Juízo.

Liebman definiu a legitimação (ou legitimi-
dade ad causam) como sendo:

a pertinência subjetiva da lide nas pessoas do
autor e do réu, isto é, o reconhecimento do autor
e do réu, por parte da ordem jurídica, como
sendo as pessoas facultadas respectivamente a
pedir e contestar a providência que é objeto da
demanda. Toda vez que surge um conflito de
interesses, a lei não reconhece a qualquer um o
poder de dirigir-se ao juiz para que intervenha e
imponha o império da lei. Aquele a quem a lei
atribui esse poder e aquele em face de quem o
pedido pode ser feito é que são as pessoas legí-
timas. Em geral, na ausência de disposições
especiais, são elas os próprios titulares dos
interesses em conflito; às vezes, são também
terceiros, aos quais a lei outorga legitimação
concorrente ou subordinada.

Portanto, as pessoas que ocupam os
pólos subjetivos do conflito de interesses, cuja
solução se busca em juízo, são os legitimados
para propor e contestar a ação que tenha por
objetivo sua solução, como autores ou réus.

Tais pessoas são as que guardam “pertinência
subjetiva” com a lide ou conflito de interesses
descrito na inicial e submetido à apreciação
judicial, na exata dicção de Liebman, indepen-
dentemente da titularidade da relação de direito
material a respeito da qual se controverte. Por
conseguinte, legitimados para serem acionados
como réus são aqueles a quem foi imputada tal
resistência, independentemente de formulação
de qualquer juízo quanto à procedência ou
improcedência da pretensão deduzida. Hipó-
tese prática de configuração de ilegitimidade
passiva de parte seria aquela em que a inicial
atribuísse a outrem, que não o réu, resistência
à pretensão do autor. Nessas circunstâncias, o
réu não seria sujeito da lide deduzida em juízo.

Depreende-se da leitura da inicial que o
Município-autor imputa contra o apelante
parcela de responsabilidade pelo sinistro ocor-
rido. E esta narração é suficiente para fazer
com que ele figure no pólo passivo da relação
processual. Dessa forma, o apelante está em
situação de legitimado passivo para a ação,
mesmo alegando que o autor não tenha o direi-
to de que se julga titular ou que ele, réu, não
esteja obrigado a submeter-se àquilo que o
autor pleiteia contra ele. Pouco importa que,
após a instrução do processo, verifique-se que
ele realmente não teve qualquer responsabili-
dade quanto aos danos causados. Trata-se, aí,
de juízo de mérito.

Rejeita-se, pois, a preliminar argüida.

Mérito.

A controvérsia reproduzida nos presentes
autos versa sobre duas modalidades de respon-
sabilidade civil, a contratual, prevista no art. 1245
do CC de 1916, e a subjetiva, prevista no art. 159
do mesmo diploma legal, em decorrência do
desabamento de passarela construída sobre o
Rio das Velhas, no Município de Raposos, ocor-
rido em janeiro de 1997, poucos meses após sua
conclusão, em virtude de enchente.

Da responsabilidade contratual da empre-
sa-ré e conseqüente irresponsabilidade dos
agentes públicos municipais.
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Na linha argumentativa adotada na sen-
tença, o ilustre Juiz singular, com muito equilíbrio,
estabeleceu que:

a responsabilidade contratual da ré CONAMP
é suficientemente clara e nos permite afirmar
ser ela sim responsável pela indenização em
razão dos prejuízos causados ao município de
Raposos/MG com o desmoronamento da pas-
sarela construída (fl. 783-TJMG).

Com efeito, agiu acertadamente o Juiz sin-
gular, porque o caso se resolve pela aplicação da
responsabilidade contratual.

Em primeiro lugar, hão que se considerar as
normas civis atinentes à empreitada, instituto jurídi-
co tipicamente voltado para as obras de enge-
nharia, se bem que não exclusivamente, cujas
regras norteadoras estão estatuídas no Código
Civil Brasileiro de 1916, em seu Livro III, Direito das
Obrigações, Título V, Capítulo IV, Seção III, Da
empreitada (arts. 1.237 a 1.247). Pelo contrato em
questão, o empreiteiro (engenheiro ou construtor),
ao contratar a construção de uma obra, poderá
assumi-la integralmente, com o fornecimento de
trabalho e materiais, ou, parcialmente, somente
com o fornecimento de trabalho.

Na espécie, tem especial interesse a
norma constante do art. 1.245 do Código Civil
de 1916, que estabeleceu o prazo de garantia
de 5 anos, durante o qual o empreiteiro da obra
permanece como responsável por eventuais
defeitos que venham a ocorrer na construção
no decorrer desse lapso temporal. Cabe trazer-
se a lume a literalidade do art. 1.245 do Código
Civil Brasileiro de 1916:

Nos contratos de empreitada de edifícios ou
outras construções consideráveis, o empreiteiro
de materiais e execução responderá, durante
cinco anos, pela solidez e segurança do trabal-
ho, assim em razão dos materiais, como do
solo, exceto quanto a este, se, não o achando
firme, preveniu em tempo o dono da obra.

In casu, incontestável afigura-se a respon-
sabilidade da empresa-ré, pelo sinistro que culmi-
nou com o desabamento da passarela que cons-
truíra, eis que contratada pela Municipalidade para

a construção da obra, cuja idade era de menos de
5 (cinco) anos. Infere-se dos autos que a obra fora
recebida pela Prefeita Municipal em 27 de setem-
bro de 1996 (fl. 688-TJMG) e o evento danoso
ocorreu em janeiro de 1997, conforme afirmado
pelos réus à fl. 253-TJMG. Portanto, o desaba-
mento correu dentro do lapso temporal de 05
anos, estabelecido na lei como garantia da obra.

Demais disso, colhe-se do contrato celebra-
do entre o Município de Raposos e a Construtora
Conamp Ltda. que a empresa contratada se
responsabilizou pelos danos ocorridos.

Dispõe a cláusula 8ª, acerca da respons-
abilidade da contratada, expressis verbis:

8.1 - A Contratada responsabiliza-se, inteira e
completamente, pelos estudos e trabalhos reali-
zados em decorrência deste contrato, inclusive
quanto a sua veracidade e consistência, e
ainda no tocante à responsabilidade civil, não
obstante tais serviços sejam acompanhados e
fiscalizados e mesmo aprovados e aceitos pela
Administração.

8.2 - A Contratada, além dos casos previstos
na legislação em vigor, é responsável:

a - por defeitos ou imperfeições que venham
a ocorrer, em todo e qualquer serviço que
realizar diretamente, como também naqueles
que vier a subcontratar com terceiros;

b - por quaisquer danos ou prejuízos que por
acaso causar à Administração ou a terceiros em
decorrência do não cumprimento das obrigações
assumidas neste Contrato;

c - Pela indenização ou reparação de danos ou
prejuízos decorrentes de negligência e imperícia
na execução dos trabalhos contratados (sic, fl.
219- TJMG).

Destarte, com o surgimento dos danos, não
há a necessidade de comprovação de nexo causal
entre os mesmos e eventual má construção da
obra, visto que tais imperfeições se regem pelos
princípios da responsabilidade contratual. Assim, a
responsabilidade decorrente do art. 1.245 se con-
figura, bastando ao contratante da obra provar o
fato, enquanto o construtor só se exonera se
provar a culpa exclusiva do proprietário, caso



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 63-310, out./dez. 2004 229

fortuito ou força maior, nos termos da Lei Civil, art.
1.058, o que não ocorreu nos autos sub examine.

Neste diapasão, o culto Decisor a quo afas-
tou a tese de que o evento danoso ocorreu em vir-
tude de caso fortuito, excludente de responsabi-
lidade. Como bem ressaltado na sentença,

a se acolherem as ponderações dos réus, só
existiriam pontes e viadutos na época da seca,
pois todas elas seriam arrastadas pelas águas
quando das enchentes se não houvesse
recurso de engenharia para contornar estas
dificuldades (fl. 784-TJMG).

Da mesma forma, também não ilide a
responsabilidade da empreiteira pelo dano a
falta de fiscalização pelo Município-contratante
quanto à regularidade da execução da obra ou
seu acompanhamento após a entrega, a teor do
art. 70 da Lei nº 8.666/93, alterada pela lei nº
8.883/94, cujo comando expressa:

O contratado é responsável pelos danos causa-
dos diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompa-
nhamento pelo órgão interessado.

Portanto, a fiscalização exercida pela
Administração Pública, na execução de obras
contratadas ao particular, mesmo que deficiente,
não lhe transfere os ônus decorrentes de conduta
inadequada do contratado, decorrentes, principal-
mente, de erros técnicos de seus engenheiros.

Assim, é indiscutível a responsabilidade
civil, de natureza contratual, da construtora
Conamp pela segurança e solidez da construção
contratada, a teor do art. 1.245 do Código Civil e
do art. 70 da Lei nº 8.666/93. Por conseguinte, tem
ela a obrigação de ressarcir os danos ocorridos,
razão pela qual a sentença deve ser mantida
neste aspecto.

Lado outro, quanto aos réus Carlos Alberto
Horta Resende, ex-Secretário Municipal de Obras,
Evandro Ignácio da Silva, então Secretário de
Fazenda, e Thaís Brina Corrêa, Prefeita à época, o
Magistrado a quo, acertadamente, afastou a

responsabilidade civil dos mesmos, fundamentan-
do que a responsabilidade da Construtora Conamp
não dependia de fiscalização por parte dos mes-
mos, conforme cláusula contratual.

Com efeito, o reconhecimento da respon-
sabilidade contratual exclusiva da empresa-
construtora, que independe de fiscalização,
implica, automaticamente, a irresponsabilidade
subjetiva dos réus que faziam parte da Adminis-
tração Pública municipal de Raposos, acima
citados, agentes públicos.

Então, cotejando os documentos acosta-
dos ao processo, é imperioso concluir que foi
correta a decisão que reconheceu a ausência
de responsabilidade dos suplicados Thaís Brina
Corrêa e Evandro Ignácio da Silva e condenou,
de forma solidária, os réus Construtora Conamp
Ltda., Mário Amaro da Silveira e Cláudio Paes
de Almeida, a pagarem à Municipalidade o valor
de R$ 155.520,77, devidamente corrigido. Da
mesma forma, correta a distribuição dos ônus
sucumbenciais.

Portanto, neste aspecto, a sentença revi-
sanda não é passível de reprimenda, devendo
permanecer incólume.

Da responsabilidade subjetiva do terceiro
apelante, engenheiro da empresa-ré, e da irres-
ponsabilidade do primeiro apelante.

A sentença guerreada imputou responsa-
bilidade subjetiva pelo evento danoso aos
engenheiros civis Mário Amaro da Silveira e
Cláudio Paes de Almeida. Concluiu o ilustre
Julgador primevo que

a omissão destes dois réus, concorreu direta-
mente com a má realização da obra e conse-
qüente desmoronamento e prejuízo causado
(fl. 786-TJMG).

Com a devida vênia, este aspecto da sen-
tença merece parcial reforma para excluir a con-
denação imposta ao primeiro apelante, Sr.
Cláudio Paes de Almeida, por ausência de provas
de sua participação no evento danoso. Afigura-se
cabalmente comprovada nos autos apenas a
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responsabilidade do terceiro apelante, Sr. Mário
Amaro da Silveira.

É certeiro que, em nosso ordenamento jurí-
dico, vige o princípio da responsabilidade fundada
na teoria da culpa, originando a denominada
responsabilidade subjetiva, em que se destaca o
dever de reparar o dano causado. A propósito,
cumpre transcrever a regra geral para a aferição
da responsabilidade civil, estatuída no art. 159 do
Código Civil Brasileiro:

Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência, ou imprudência, violar direito ou
causar prejuízo a outrem, fica obrigado a
reparar o dano.

A culpa consiste numa ação irrefletida do
agente sem a necessária cautela, deixando de
adotar as precauções recomendadas pela expe-
riência como capazes de prevenir eventuais
resultados lesivos. Nesse particular, o dano surge
como sendo a ofensa que uma pessoa causa à
outra resultando na diminuição ou destruição de
seu patrimônio juridicamente tutelado. É a con-
solidação do princípio romano: Damnum et
damnatio et quasi deminutione patrimonii dicta
sunt. Da noção de culpa, emergem suas modali-
dades: há imprudência quando o agente procede
precipitadamente ou sem prever integralmente os
resultados de sua ação; há negligência, quando
existe omissão de certas etapas procedimentais,
cuja realização teria evitado o resultado danoso;
há imperícia, quando ocorre inaptidão ou conhe-
cimento insuficiente do agente para a prática de
determinado ato. Em outras palavras: imprudên-
cia é fazer demais; negligência é fazer de menos;
e imperícia é fazer mal feito ou errado.

Mister salientar, ainda, que o dano é o
resultado lógico de uma cadeia causal compos-
ta, de um lado, pelo lesado; de outro, pelo
agente que provocou o dano, e, unindo ambos
pólos, deve ficar perfeitamente caracterizado o
nexo causal, ou seja, o vínculo que une o lesa-
do ao agente causador da lesão concretizada
pela ocorrência de uma conduta culposa.

Por fim, tem-se que a responsabilidade civil
subjetiva do engenheiro, no âmbito do nosso orde-
namento jurídico, está fundamentada, basica-

mente, sob três diplomas legais: o Código Civil e as
Leis nº 5.194, de 24.12.66, e nº 6.496, de 7.12.77.
Nesse contexto, o trabalho executado pelo engen-
heiro civil, por imposição das Leis nº 5.194/66 e nº
6.496/77, se reveste de alto conteúdo especiali-
zado, demandando um profissional habilitado para
assumir a responsabilidade técnica pela obra.

A Lei nº 5.194/66 estabelece como
condição indispensável para o exercício da
engenharia o registro do diploma de graduação
em curso regular de engenharia no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrono-
mia-CREA, da jurisdição onde o profissional for
exercer sua atividade (art. 2º, parágrafo único, Lei
nº 5.194/66). Paralelamente ao registro profis-
sional, indispensável, a teor da Lei nº 6.496/77, a
Anotação de Responsabilidade Técnica-ART
para a consecução da obra. A ART, para os
efeitos legais, define os responsáveis técnicos
pelo empreendimento de engenharia, arquitetura
e agronomia e será efetuada por profissional ou
empresa construtora no CREA respectivo.

Partindo-se de tais premissas, é patente a
responsabilidade do réu Mário Amaro da Silveira
quanto ao evento danoso. Na espécie, conforme se
depreende do compulsar dos autos, o CREA/MG
informa que o responsável técnico da empresa-ré
foi o Sr. Mário Amaro da Silveira (fl. 349-TJMG).
Portanto, houve negligência, decorrente de falhas
na execução da obra contratada e da omissão do
apelante, responsável técnico. Dessa forma, tem-
se que a ele competia zelar pela correta execução
da obra. No entanto, assim não agiu, nos termos do
laudo pericial de lavra do Instituto de Criminalística
de fls. 15/24-TJMG, que concluiu:

que o evento em estudo deveu-se a falhas na
execução da obra, mais especificamente em
sua fundação, que por falhas na concretagem
das estacas-raiz não respondem aos esforços
a que a estrutura foi submetida (fl. 18-TJMG).

As próprias fotografias constantes da aludida
prova demonstram a fragilidade da estrutura
desmoronada (fls. 19/24-TJMG). Além do mais,
ele também figurava como sócio-gerente da
empresa Conamp, nos termos da certidão expe-
dida pela Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais (fl. 480-TJMG).
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Portanto, a prova colhida dos autos de-
monstra que o engenheiro-réu, Sr. Mário Amaro
da Silveira, na qualidade de integrante da equipe
técnica responsável e de sócio da empresa
executora da obra foi negligente na construção
da passarela, razão pela qual se afigura correta
a sua responsabilização solidária, juntamente
com a empresa contratada, a reparar os danos
decorrentes da construção da obra, no montante
previsto no 2º aditivo ao termo de contrato (fl.
216-TJMG).

Por outro lado, quanto ao primeiro apelante,
não há nos autos elementos capazes de lhe atribuir
qualquer responsabilidade pela queda da pas-
sarela. Ao contrário do que entende o ilustre
Sentenciante, o documento de fl. 132-TJMG não é
suficiente para imputar responsabilidade ao réu.
Infere-se que os profissionais constantes da Rela-
ção da Equipe Técnica e Administrativa “poderão
estar ligados à execução das obras, objeto da pre-
sente licitação”. Refere-se, pois, a situação bem
anterior à efetiva construção da passarela, ou me-
lhor, diz respeito ao processo licitatório.

Assim, a sentença merece reforma para
excluir a condenação imposta ao réu Cláudio
Paes de Almeida, por ausência de provas a
respeito da sua efetiva participação no sinistro.

Honorários advocatícios sucumbenciais.
Valor compatível com os §§ 3º e 4º do art. 20 do
CPC.

Manutenção da verba honorária.

Os apelantes Evandro Ignácio da Silva e
Thaís Brina Corrêa Lima insurgem-se quanto à
verba honorária fixada na sentença, pretendendo
a sua majoração, nos moldes dos §§ 3º e 4º do
art. 20 do Código de Processo Civil.

Razão não lhes assiste.

A verba arbitrada em R$ 15.000,00
mostra-se razoável, estando de acordo com a
norma do art. 20 do CPC.

Conclusão.

Ex positis, dá-se provimento à 1ª apelação,
para reformar parcialmente a sentença de fls.
775/787-TJMG e excluir a condenação imposta
ao 1º apelante, e nega-se provimento às demais,
restando mantida nos demais aspectos, por seus
próprios fundamentos.

Custas recursais, pelos demais apelantes,
respeitada a isenção legal de seu pagamento con-
ferida às pessoas jurídicas de direito público inter-
no, nos termos da Lei Estadual nº 14.939/2003,
art. 10, inciso I, que, reproduzindo integralmente o
texto previsto na Lei Estadual nº 12.427/96, con-
feriu isenção do seu pagamento às pessoas jurídi-
cas de direito público interno.

O Sr. Des. Caetano Levi Lopes - Peço vista.

Súmula - PEDIU VISTA O REVISOR. O
RELATOR DAVA PARCIAL PROVIMENTO À
PRIMEIRA APELAÇÃO E NEGAVA PROVI-
MENTO ÀS DEMAIS.

Notas taquigráficas

O Sr. Presidente (Des. Francisco Figuei-
redo) - O julgamento deste feito foi adiado na
sessão do dia 09.11.2004, a pedido do Relator,
após sustentação oral.

Novamente foi adiado na sessão do dia
16.11.2004, a pedido do Revisor, após votar o
Relator dando parcial provimento à primeira
apelação e negando provimento às demais

Com a palavra o Des. Caetano Levi Lopes.

O Sr. Des. Caetano Levi Lopes - Sr.
Presidente. Pedi vista dos autos em face de
uma dúvida surgida em meu convencimento,
entretanto, após reexaminar a matéria, acom-
panho, na integralidade, o eminente Relator.

O Sr. Des. Francisco Figueiredo - De acordo.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO
À PRIMEIRA APELAÇÃO E NEGRAM PROVI-
MENTO ÀS DEMAIS.

-:::-



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 63-310, out./dez. 2004232

EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - FAZENDA PÚBLICA - INTERESSE DE
AGIR - EXISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - CARÊNCIA DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE

- O valor da execução fiscal, ainda que ínfimo, não desfigura o interesse de agir da Fazenda Pública-
exeqüente. Descabe ao Poder Judiciário analisar a existência de vantagem ou desvantagem no
ajuizamento da ação, qualquer que seja seu valor, questão inerente à esfera do direito subjetivo da
parte, o que impossibilita a extinção do feito, por carência da ação, apenas porque o crédito é de
pequena monta.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.03.144660-2/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
BRANDÃO TEIXEIRA

Ementa oficial: Execução fiscal - Crédito
tributário de pequeno valor - Extinção do
processo, por carência de ação - Impossibi-
lidade. - Descabe ao Poder Judiciário analisar a
existência de vantagem ou desvantagem no
ajuizamento de ações, qualquer que seja seu
valor, porque isso é assunto inerente à esfera
do direito subjetivo da parte. Em se tratando de
executivo fiscal, a atuação do ente tributante há
de ser pautada pelo legislador, a quem cabe
traçar os limites da disponibilidade do crédito
tributário, observado o disposto no art. 97, VI,
do CTN, bem como as normas de Direito
Financeiro vigentes, notadamente aquelas
elencadas na Lei Complementar nº 101/2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal), considerando
o impacto orçamentário-financeiro da medida.

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 novembro de 2004.
- Brandão Teixeira - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Brandão Teixeira - Cuidam os
presentes autos de recurso de apelação inter-
posto da sentença que, na execução fiscal movi-
da pela Fazenda Pública do Estado de Minas
Gerais contra José Zacharias Corgozinho, julgou

extinto o processo, por carência de ação, segundo
o art. 267, VI, do CPC (fls. 05/06).

Inconformada, insurge-se a FPE contra a
sentença, por meio de apelação, alegando que o
Estado possui interesse de agir quando afora
execução por débitos não pagos, ainda que de
pequeno valor. Salienta que o valor do tributo é
indisponível e que o indeferimento da inicial
importa um injustificável e ilegal perdão da dívi-
da, desmoralizando as atividades da fiscalização
fazendária sobre os pequenos contribuintes.
Afirma que é imprescindível o ajuizamento da
ação, invocando diversos precedentes deste eg.
TJMG (fls. 08/13).

Desnecessária a intervenção ministerial,
conforme entendimento pacificado do eg. Su-
perior Tribunal de Justiça, ementado no verbete
de nº 189, da jurisprudência uniforme daquele
Sodalício.

Conheço do recurso porque próprio, tem-
pestivo e regularmente processado.

Execução fiscal. Crédito de pequeno valor.
Extinção do processo. Impossibilidade.

A matéria é por demais conhecida nesta
Câmara.

Ocorre carência de ação, por ausência de
interesse de agir, quando não convém ao Estado
acionar o aparelho judiciário, inutilmente, em exer-
cício de jurisdição. Isso ocorre quando não existe
um conflito a ser dirimido ou quando o pedido do
autor não é adequado para resolvê-lo.
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Nessas hipóteses, o juiz deve recusar o
exame do pedido, já que a pessoa dispõe de cami-
nhos outros, mais econômicos e rápidos, que tor-
nam desnecessário socorrer-se do processo.

Interesse de agir, assim, nada tem a ver
com conveniência econômica da ação. Para fins
estritamente processuais, interesse de agir existe
quando alguém se diz titular de um direito contra
outrem, que resiste a satisfazê-lo, exigindo,
assim, a intervenção do Poder Judiciário para
dirimir o conflito instaurado.

Em suma: o interesse de agir diz respeito à
adequação da tutela pretendida, sem se confundir
com o bem jurídico material objeto do pedido. Por
isso, diante da noticiada inadimplência do executa-
do, o valor da execução, ainda que ínfimo, não
desfigura o interesse de agir da Fazenda Pública-
exequente.

Ora, se o contribuinte não paga espon-
taneamente o tributo, não existe nenhum outro
meio a ser utilizado pelo Fisco para compeli-lo a
satisfazer a obrigação tributária, já que a lei
veda a autotutela.

Por isso, não há como se dizer que o
exeqüente careceria da ação, por ausência de
interesse de agir, apenas porque o crédito é de
pequena monta.

Demais disso, descabe ao Poder Judiciário
analisar a existência de vantagem ou desvan-
tagem na iniciativa da parte, em face da relação
custo-benefício, porque isso é assunto inerente à
esfera do direito subjetivo da parte, cuja atuação,
neste caso, há de ser pautada pelo legislador
estadual, a quem cabe traçar os limites da disponi-
bilidade do crédito tributário, observado o disposto
no art. 97, VI, do CTN, bem como nas normas de
Direito Financeiro vigentes, notadamente aquelas
elencadas na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal).

Em caso absolutamente análogo, já
decidiu o egrégio Tribunal Regional Federal da
3ª Região:

Tributário. Execução fiscal. Extinção. Decreto-lei
nº 1.793/80. Débito de valor igual ou inferior a 20
ORTN.

- 1 - Segundo o disposto no art. 1º do Decreto-
lei nº 1.793/80 (com a redação dada pelo art.
6º do Decreto-lei nº 2.471/88), o Poder Execu-
tivo ficou autorizado a determinar ou não o
ajuizamento de ações cujo valor originário
fosse igual ou inferior a 20 (vinte) ORTN/OTN.
Da simples leitura desse dispositivo legal, não
se pode tirar outra interpretação senão a de
que ao Poder Executivo e somente a ele foi
concedida uma faculdade de ajuizar determi-
nadas ações.

- 2 - O juiz não pode, sem pedido do exe-
qüente, extinguir o processo de execução fis-
cal, pena de o Poder Judiciário substituir-se ao
Poder Executivo no juízo de conveniência de
prosseguir ou não com a cobrança, o que con-
traria frontalmente a única interpretação pos-
sível do art. 1º do Decreto-lei nº 1.793/80, além
de ferir o princípio constitucional da separação
de Poderes (CF/88, art. 2º).

- 3 - Apelação provida (Tribunal Regional Federal
da 3ª Região, Ap. Cív. nº 91.03.035506-3/SP, 3ª
Turma, Rel. Juiz Manoel Álvares, pub. no DJU de
07.10.1998).

É certo, portanto, que a v. sentença revi-
sanda, ao extinguir o processo em razão do valor
do crédito, contrariou o artigo 5º, inciso XXXV, da
Constituição da República, vez que é inegável o
direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar,
através do Poder Judiciário, a dívida fiscal, qual-
quer que seja o seu valor.

Conclusão.

Por tais fundamentos, dou provimento ao
recurso, para cassar a v. decisão recorrida,
determinando o prosseguimento da execução.

Custas, ex legis.

O Sr. Des. Caetano Levi Lopes - De acordo.

O Sr. Des. Francisco Figueiredo - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

-:::-
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Ementa oficial: Mandado de segurança -
Professora aposentada. - Tendo-se dado a
aposentadoria sob a égide da legislação vigorante
à época, não pode o Estado determinar que volte
à ativa, em face da disciplina posterior da matéria,
que não reconhece a coordenação de área como
tempo necessário à aposentação, exigindo ativi-
dade em sala de aula. Sentença concessiva da
ordem confirmada.

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 unani-
midade de votos, EM REEXAME NECES-
SÁRIO, CONFIRMAR A SENTENÇA, PREJU-
DICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2004.
- Jarbas Ladeira - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Jarbas Ladeira - A apelada
impetrou o presente mandamus, com o escopo de
ver anulado o ato por ela rotulado de ilegal, que
consistiu na determinação de seu retorno à ativa,
apesar de estar ela, impetrante, já aposentada.

Alegou a impetrante que, na data de
06.09.2002, foi aposentada no Cargo de
Professora de Matemática, nível 5, grau E, pois
alcançou os requisitos necessários para o ato.
Alegou que, em virtude de nova interpretação
legislativa e orientação interna, a Administração
estadual determinou-lhe a volta à ativa. 

Sustentou que essa determinação é ile-
gal, pois fere o direito adquirido, eis que todos
os requisitos para a aposentadoria foram
preenchidos, o que resta comprovado pelo fato
de que a própria Administração reconheceu a
implementação desses requisitos e permitiu-lhe
o afastamento remunerado do serviço.

Afirmou que a Administração não pode, a
seu bel-prazer, mudar seu entendimento, afe-
tando situações já consolidadas, com base em
alegações de mudança de entendimento da lei.
Asseverou que a legislação concernente dá
base legal à sua aposentadoria e pediu liminar
no sentido de ser mantido seu afastamento por
aposentadoria.

Informando nos autos, a autoridade impe-
trada aduziu que a reversão do afastamento da
impetrante se deu com base no Parecer nº
12.248/01, da Procuradoria-Geral do Estado, que
modificou a interpretação das regras de aposenta-
doria para professores, passando o Estado a
entender que somente os professores que efetiva-
mente possuíam tempo de regência farão jus à
aposentadoria nos termos da lei. A impetrante,
porém, no período de março de 94 a janeiro de 96,
ministrou 12 (doze) aulas do seu cargo, e atuou 6
(seis) na coordenação de sua área. Assim, de
acordo com o novo entendimento do Estado, foi
notificada para voltar à ativa, a fim de cumprir o
restante do tempo necessário.

O i. Promotor de Justiça opinou pela con-
cessão da segurança.

Sentenciando, o digno Magistrado de
primeira instância fundamentou que a impetrante
em momento algum deixou de estar no efetivo
exercício do magistério, apenas pelo fato de que

APOSENTADORIA - PROFESSOR 

- Tendo-se dado a aposentadoria sob a égide da legislação vigorante à época, não pode o
Estado determinar que a funcionária volte à ativa, em face da disciplina posterior da matéria,
que não reconhece a coordenação de área como tempo necessário à aposentação, exigindo
atividade em sala de aula.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.03.075670-5/001 - Comarca de Uberlândia - Relator: Des. JARBAS
LADEIRA
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parte das aulas eram dedicadas à coordenação
do curso. Assim, seu direito à aposentadoria per-
manece intacto.

Logo após a sentença, veio aos autos
petição da impetrante, protocolizada alguns dias
antes da prolação da decisão reexaminada, onde
aquela comunica que o Estado resolveu, adminis-
trativa e amigavelmente, reverter seu entendi-
mento e, conseqüentemente, o ato combatido.

Não obstante, O Estado de Minas Gerais
apelou da sentença, ao argumento de que é
possível à Administração Pública reverter de
ofício seus próprios atos, assim que verificada
qualquer ilegalidade ou irregularidade.

Respondendo ao recurso, a impetrante
repisou seus argumentos iniciais, acrescentan-
do que o próprio Estado voltou atrás em sua
nova interpretação da lei, o que demonstra que
o ato combatido era mesmo ilegal.

Verifica-se que, apesar de não determi-
nada pelo Juiz singular, configura-se a hipótese
de reexame necessário da questão, de acordo
com o art. 475 do CPC.

Assim, conheço da remessa necessária
e do recurso voluntário, pois presentes os requi-
sitos de admissibilidade.

Passo a reexaminar o caso.

Como se verifica às fls. 52/53, a impe-
trante informou e comprovou que o Estado
modificou, posteriormente à impetração, seu
entendimento das regras de aposentadoria,
excluindo o caso da impetrante, por aplicação
temporal da incidência da nova interpretação
das regras de aposentadoria para professores.

Sendo assim, o próprio Estado reverteu o
entendimento que causou o ato combatido, pelo
menos no que se refere aos casos anteriores à
data de 16.12.98 (como é o caso da impetrante).
Caso tivesse tido o Magistrado de primeiro grau
acesso a essas informações, evidentemente nem
mesmo teria proferido a sentença que se reexa-
mina, haja vista a perda do objeto do mandamus,

como a própria impetrante admite à fl. 52. Verifica-
se a necessidade do reexame obrigatório, porém,
dado o fato de que, não obstante a evidente perda
do objeto, a lide foi decidida e houve interposição
de recurso voluntário por parte do Estado, haja
vista o fato notório de que seus advogados são
obrigados a recorrer de toda decisão que seja pro-
ferida em seu desfavor.

De qualquer forma, no que tange ao caso
presente, há vários precedentes jurisprudenciais
deste Tribunal, no sentido de favorecer a preten-
são da impetrante. Fazem coro a diversos arestos
emanados pelo eg. STJ, no mesmo sentido. Tal se
dá, pois, com referência ao específico caso em
tela, a coordenadoria de um curso (matéria) quase
sempre deve ser exercida por professor daquela
mesma matéria, o que inclui tal função dentre
aquelas inerentes ao magistério, mormente pelo
fato de que a impetrante efetivamente lecionava,
concomitantemente com a coordenadoria de
curso. Assim, se não se dedicava exclusivamente
à propalada coordenadoria, não se poderia carac-
terizar função administrativa sem vínculo com o
efetivo magistério.

No mais, vejam-se os seguintes arestos,
mutatis mutandis:

Aposentadoria - Professores - Orientadora edu-
cacional - Tempo de serviço. - O preceito cons-
titucional regedor da aposentadoria dos profes-
sores contenta-se com o efetivo exercício em
funções do magistério, não impondo como requi-
sito atividade em sala de aula. Assim, descabe
ter como infringido o preceito da alínea b do
inciso III do artigo 40 da Constituição Federal, no
que, presente a qualificação de professora,
reconheceu-se o direito à aposentadoria espe-
cial à prestadora de serviço há vinte e cinco anos
nas funções de especialista em educação e ori-
entadora educacional (STF - RE 196.707 - 2ª T. -
Rel. Min. Marco Aurélio - DJU de 04.08.2000 - p.
33 - grifo nosso).

Contando o servidor público tempo de efetivo
exercício de magistério na rede estadual de
ensino previsto no art. 40, inciso III, letra a, da
Constituição Federal, implementado antes do
advento da Emenda Constitucional nº 20/98,
mediante a contagem para aposentadoria
com a aplicação da norma estabelecida pelo
art. 285 da Constituição do Estado de Minas
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Gerais, impõe-se a confirmação da sentença
pela qual foi reconhecido o seu direito à pro-
porcionalidade de 1.2 assegurado por essa
norma constitucional, sendo irrelevante o
exercício temporário de função administrativa
não divorciada do magistério, se o preten-
dente exerceu antes o cargo de professor e
se o estava exercendo ao tempo de seu afas-
tamento preliminar à aposentadoria (Apel. nº
1.0000.00.351554-1/000, Rel. Des. Fernando
Bráulio, j. em 12.02.2004, grifo nosso).

Verifica-se, pois, que a sentença não
carece de reforma.

Destarte, em reexame obrigatório, man-
tenho a r. sentença de 1º grau.

Fica prejudicado o recurso voluntário.

Sem custas.

O Sr. Des. Brandão Teixeira - De acordo.

O Sr. Des. Caetano Levi Lopes - De acordo.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO,
CONFIRMARAM A SENTENÇA, PREJUDICADO
O RECURSO VOLUNTÁRIO.

-:::-

CONCURSO PÚBLICO - POLICIAL MILITAR - IDADE LIMITE PARA TODOS OS CANDIDATOS -
PRINCÍPIO DA ISONOMIA - ATENDIMENTO

- Se o edital, lastreado em norma legal, fixou o limite de idade para todos os candidatos ao
concurso, sem qualquer exceção, levando em conta a peculiaridade inerente à atividade poli-
cial militar, foi atendido o princípio constitucional da isonomia.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.03.111752-6/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
CAETANO LEVI LOPES

Ementa oficial: Apelação cível - Ação de
mandado de segurança - Atividade policial militar
- Limitação de idade para todos os candidatos -
Princípio da isonomia - Atendimento - Recurso
não provido. - 1. O princípio constitucional da
isonomia veda tratamento discriminatório, seja no
plano legislativo, seja no judicial. - 2. A limitação
de idade para todos os candidatos, sem exceção,
ao ingresso em atividade policial militar, em face
das peculiaridades que a envolve, atende ao
referido princípio. - 3. Apelação cível conhecida e
não provida.

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, 24 de agosto de 2004. -
Caetano Levi Lopes - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Caetano Levi Lopes - Conheço
do recurso, porque presentes os requisitos de
admissibilidade.

O apelante aforou a presente ação de man-
dado de segurança contra o Comandante Geral da
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Aduziu
que este publicou edital de concurso público para
preenchimento de vagas no Curso de Formação
de Sargentos-CFS da Polícia Militar. Entre outros
requisitos, foi estabelecida a idade mínima de 17 e
máxima de 29 anos, mas o apelante contava 31
anos de idade quando da publicação. Entende que
a limitação contraria os princípios constitucionais
da isonomia, da proporcionalidade e da razoabili-
dade, ferindo o direito líquido e certo de ele parti-
cipar do processo seletivo. O recorrido defendeu a
legalidade do edital. Pela r. sentença de fls. 67/69
a segurança foi denegada.

Anoto que no item 3.1.4 do edital consta a
exigência de ter o candidato nascido no período
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compreendido entre 08.03.1974 a 08.03.1986,
mas no item 3.2, referente a candidatos militares,
não consta a mesma exigência (fl. 15). Verifico
que o edital foi datado em 03.09.2003 (fl. 33).
Estes os fatos.

Em relação ao direito, sabe-se que a
Constituição da República consagra como um de
seus princípios basilares o da isonomia, que con-
siste na proibição de dispensar tratamento
desigual aos destinatários, tanto na elaboração
da lei como na sua aplicação, conforme lição de
ALEXANDRE DE MORAES, em Constituição do
Brasil interpretada e legislação constitucional,
São Paulo: Editora Atlas S.A., 2002, p. 181:

O princípio da igualdade consagrado pela
Constituição opera em dois planos distintos.
De uma parte, diante do legislador ou do
próprio executivo, na edição, respectivamente,
de leis, atos normativos e medidas provisórias,
impedindo que eles possam criar tratamentos
abusivamente diferenciados a pessoas que se
encontram em situações idênticas. Em outro
plano, na obrigatoriedade do intérprete, basica-
mente, a autoridade pública, de aplicar a lei e
os atos normativos de maneira igualitária, sem
estabelecimento de diferenciações em razão
de sexo, religião, convicções filosóficas ou
políticas, raça, classe social.

A desigualdade na lei produz-se quando a
norma distingue de forma não razoável ou arbi-
trária um tratamento específico a pessoas
diversas. Para que as diferenciações normati-
vas possam ser consideradas não discrimi-
natórias, torna-se indispensável que exista
uma justificativa objetiva e razoável, de acordo
com critérios e juízos valorativos generica-
mente aceitos, cuja exigência deve aplicar-se
em relação à finalidade e efeitos da medida
considerada, devendo estar presente por isso
razoável relação de proporcionalidade entre os
meios empregados e a finalidade perseguida,
sempre em conformidade com os direitos e
garantias constitucionalmente protegidos.

No mesmo sentido, a lição de JOSÉ
AFONSO DA SILVA em Curso de direito consti-
tucional positivo, 20. ed., São Paulo: Malheiros
Editores, 2002, p. 217:

A concepção de que o princípio da igualdade
perante a lei se dirige primariamente ao legis-
lador avulta a importância da igualdade juris-
dicional. Pois, se o princípio se dirigisse ape-
nas ao aplicador da lei, bastaria a este res-
peitar o princípio da legalidade e o da igual-
dade estaria também salvo. No sentido da
concepção exposta, que é a correta e pacifi-
camente aceita, o princípio da igualdade con-
substancia uma limitação ao legislador, que,
sendo violada, importa na inconstitucionali-
dade da lei, em termos que especificaremos
mais adiante. (...)

O princípio da igualdade jurisdicional ou perante
o juiz apresenta-se, portanto, sob dois prismas:
1) como interdição ao juiz de fazer distinções
entre situações iguais, ao aplicar a lei; 2) como
interdição ao legislador de editar leis que pos-
sibilitem tratamento desigual a situações iguais
ou tratamento igual a situações desiguais por
parte da Justiça.

O edital, lastreado em norma legal, limi-
tou para todos os candidatos - sem qualquer
exceção - a limitação de idade. E a disposição
tem em conta a peculiaridade inerente à ativi-
dade policial militar.

Portanto, sem dúvida o princípio em
questão foi atendido, razão pela qual está cor-
reta a sentença.

Com esses fundamentos, nego provimento
à apelação.

Custas, pelo apelante, respeitado o dis-
posto na Lei 1.060, de 1950.

O Sr. Des. Francisco Figueiredo - De
acordo.

O Sr. Des. Nilson Reis - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-
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Ementa oficial: Constitucional e Adminis-
trativo - Professor, especialista em educação e
serviçal designados de maneira sucessiva -
Vínculo temporário e precário - Efetivação anô-
mala prevista pelo art. 106 do ADCT da Cons-
tituição do Estado de Minas Gerais - Impos-
sibilidade - Negar provimento. - “O fato de pro-
fessor, especialista em educação e serviçal da
rede pública estadual de ensino, que exerce
função pública mediante designação, conforme
determinam o art. 289 da Constituição do
Estado de Minas Gerais e o art. 10 da Lei Esta-
dual nº 10.254/90, ser designado de maneira
sucessiva não retira o caráter de tempora-
riedade e precariedade de seu vínculo com a
Administração Pública Estadual. A efetivação
anômala, prevista no art. 106 do ADCT da
Constituição Estadual, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 49/2001, benefi-
cia apenas os detentores de função pública
contratados por tempo indeterminado”.

V.v.: - Administrativo - Mandado de segu-
rança - Efetivação de servidores públicos desig-
nados ao longo dos anos - Inteligência da ECE

nº 49/01 e art. 106 do ADCT da Constituição
Estadual - Natureza jurídica da designação, ou
convocação - Regime de trabalho por prazo
indeterminado - Possibilidade - Princípio da
legalidade - Segurança concedida. - O instituto
da convocação, ou designação, é freqüente-
mente utilizado pela Administração como meio
de burlar a aplicação da lei, em detrimento do
servidor, não se podendo falar, no entanto, que
o servidor, tendo sido designado de forma reite-
rada e contínua, possa ser excluído do direito à
efetivação, disposta, agora, na Carta Estadual,
ao pressuposto de que fora ele contratado por
prazos determinados. - Tal como se conclui em
relação à questão de aposentadoria aos servi-
dores designados, de se ter que o regime de
convocação anual de professores e de profis-
sionais da área administrativa do magistério
não configura cargo ou emprego temporário,
mas sim designação para o exercício de função
pública, que se protraiu no tempo, ininterrupta-
mente, ainda que o lapso temporal, no contrato,
tenha sido por prazo certo e determinado. -
Nesse rumo, preenchendo as servidoras públi-
cas os requisitos dispostos na ECE 49/01, não

SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO - EFETIVAÇÃO ANÔMALA PREVISTA NO ART. 106 DO
ADCT DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - DESIGNAÇÕES SUCESSIVAS - VÍNCULO

TEMPORÁRIO E PRECÁRIO - IMPOSSIBILIDADE

- O fato de professor, especialista em educação e serviçal da rede estadual de ensino, que exerce
função pública, conforme determinam o art. 289 da Constituição do Estado de Minas Gerais e o art.
10 da Lei Estadual nº 10.254/90, ser designado de maneira sucessiva não retira o caráter de tempo-
rariedade e precariedade do vínculo daquele servidor com a Administração Pública. A efetivação
anômala , prevista no art. 106 do ADCT da Constituição Estadual, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 49/2001, beneficia apenas os detentores de função pública contratados por tempo
indeterminado.

- V.v. - O instituto da convocação, ou designação, é freqüentemente utilizado pela Administração
como meio de burlar a aplicação da lei, em detrimento do servidor, não se podendo falar, no
entanto, que, tendo sido designado de forma reiterada e contínua, possa ser excluído do direito
à efetivação, disposta, agora, na Carta Estadual, ao argumento de que fora contratado por prazos
determinados. Preenchidos os requisitos previstos no art. 106 do ADCT da Constituição Mineira,
acrescentado pela EC 49/2001, deve ser reconhecido o direito ao benefício pleiteado até que o
STF profira decisão nos autos da ADIN 2.578, em que se discute a constitucionalidade da men-
cionada emenda constitucional, sob pena de restar violado o princípio da legalidade. (Des. José
Domingues Ferreira Esteves)

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.0000.03.403871-1/000 - Comarca de Belo Horizonte -
Relatora para o acórdão: Des.ª MARIA ELZA
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podem ver negados os seus direitos à efeti-
vação, sob o pressuposto de que tal legislação
é inconstitucional, sob pena de restar violado o
princípio constitucional da legalidade. - Segu-
rança concedida.

Acórdão

Vistos etc., acorda o 3º 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, EM DENEGAR A SEGURANÇA,
VENCIDO O RELATOR.

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2004.
- Maria Elza - Relatora para o acórdão. - José
Domingues Ferreira Esteves - Relator vencido.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. José Domingues Ferreira
Esteves - Maria Neuza Almeida de Jesus, Marta
Terezinha de Souza Costa, Meire Inês dos
Santos, Schirleide Gonçalves da Silva Pacheco
e Shirley Gonçalves da Silva impetraram man-
dado de segurança “em face de ato arbitrário,
ilegal, inconstitucional praticado pelo Secretário
de Estado de Planejamento e Gestão de Minas
Gerais”, ao argumento de que foram desig-
nadas com base na Lei nº 7.109/77 - Estatuto
do Magistério - antes de 1990, ocupando hoje
função pública.

Que requereram à Secretaria de Recursos
Humanos e Administração do Estado de Minas
Gerais as respectivas efetivações com base no
disposto na Emenda Constitucional Estadual nº
49/01, art. 11, sem que tenha havido qualquer pro-
nunciamento até o ajuizamento do mandamus.

Afirmam que diversos servidores contra-
tados de diversas Secretarias do Estado já foram
efetivados administrativamente, com base na
ECE nº 49/2001, no entanto as servidoras con-
tratadas lotadas na Secretaria de Estado da
Educação não foram, ainda, merecedoras da
atenção do Sr. Secretário de Estado de Plane-
jamento e Gestão de Minas Gerais, o que fere o
princípio da isonomia.

Ademais, sustentam a duvidosa constitu-
cionalidade da ECE nº 49/01, eis que viola o
disposto no art. 37, II, da CF/88.

Requereram, liminarmente, a manutenção
no exercício de suas respectivas funções públicas,
que, à época, lhes foi deferida (fls. 139/140).

Ao final, pugnaram pelo deferimento da
gratuidade de justiça.

Oficiada, a digna autoridade apontada coa-
tora argüiu, às fls. 148/159, a impossibilidade de
garantir às impetrantes a efetivação, porquanto
não preenchem os requisitos dos arts. 105 e 106
do ADCT da ECE nº 49/01, seja em razão de não
exercerem função pública, seja pelo fato de não
terem sido contratadas por prazo indeterminado.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,
às fls. 162/170, por meio da ilustre Procuradora
de Justiça, Dr.ª Hilda Teixeira da Costa, opina
pela denegação da ordem.

Sendo este o relatório, passo ao exame
das questões suscitadas na presente ação man-
damental, deferindo, desde já, o pedido de justiça
gratuita.

Primeiramente, ouso esclarecer que a
quaestio jure é do reconhecimento da efetividade,
nos termos da ECE nº 49/01, e não de estabili-
dade anômala, conferida pelo art. 19 do ADCT,
conforme equivocadamente, data venia, se mani-
festou o d. Procurador de Justiça em seu parecer
ministerial, eis que são figuras constitucionais
totalmente diferentes que jamais poderão ser
confundidas.

Assim, tem-se que o caso dos autos se
cinge, unicamente, acerca de se estender o
benefício da efetivação, prevista pela ECE nº
49/01, nos casos de servidores contratados por
prazo indeterminado, aos servidores contra-
tados em regime de designação, que, segundo
a autoridade coatora, é de natureza precária e
temporária.

Feitas tais considerações, tenho que a
matéria dos autos deve ser compreendida, tendo
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em vista a coerência da posição que já assumi,
por diversas vezes, no sentido de que, perdu-
rando-se no tempo o vínculo de servidores com
o Estado, é indubitável que não se trata de tra-
balho esporádico ou por prazo determinado, haja
vista que, sem dúvida, há continuidade do seu
labor, ano após ano, ou mesmo de semestre a
semestre.

Neste contexto, creio que razão assiste
às impetrantes.

O art. 106 do ADCT, que foi modificado
pela ECE nº 49/01, dispôs o seguinte:

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 admitidos
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 5 de junho de 1988
e 1º de agosto de 1990, data da instituição do
regime jurídico único no Estado.

De se ressaltar que o instituto da convo-
cação, ou designação, é freqüentemente utilizado
pela Administração como meio de burlar a apli-
cação da lei, em detrimento do servidor, não se
podendo falar, no entanto, que as impetrantes, no
caso dos autos, tendo sido designadas de forma
reiterada e contínua, há mais de 12 anos, possam
ser excluídas do direito à efetivação, disposta,
agora, na Carta Estadual, ao pressuposto de que
foram elas contratadas por prazo determinado.

Ciente deste injusto panorama, a Deputada
Elbe Brandão (PSDB) apresentou uma Proposta
de Emenda Constitucional nº 63 à Assembléia
Legislativa, com o intuito de acrescentar dispo-
sitivo ao ato das disposições, para se estender a
medida ditada pelo art. 106 para todos os funcio-
nários designados do Estado, mas que, como tan-
tas outras, foi arquivada, tendo em vista o final de
legislatura. Confira-se seu texto:

Proposta de Emenda à Constituição nº 63/2001

Acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais aprova:
Art. 1º Fica acrescido ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado o seguinte artigo:
‘Art. .... - Ao detentor de função pública e servi-
dor designado da área de educação, admitido
por prazo determinado, que esteja em pleno
exercício de suas funções há mais de três anos
consecutivos, são assegurados os direitos, as
vantagens e as concessões inerentes ao exer-
cício de cargo efetivo, excluída a estabilidade,
salvo aquela adquirida nos termos do art. 41 da
Constituição Federal e do art. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da
mesma Constituição’.
Art. 2º Esta emenda à Constituição entra em
vigor na data de sua publicação.

Proposta esta que teve parecer favorável
no 1º Turno da Comissão Especial, que, pedindo
vênia aos eméritos colegas, transcrevo uma pas-
sagem dos fundamentos aduzidos, a qual ilustra
com clareza a situação dos funcionários desig-
nados do Estado:

O que se pretende demonstrar é que o insti-
tuto do contrato temporário tem sido utilizado
pelo Governo fora das hipóteses previstas em
lei (calamidade pública e recenseamento), de
modo a descaracterizar a natureza desse tipo
de contrato administrativo.
Isso porque há muito tempo o Executivo vem uti-
lizando a força de trabalho de agentes públicos
contratados temporariamente para o desem-
penho de atividades de natureza permanente,
como é o caso dos professores, dos especia-
listas em educação e dos serviçais, mediante
prorrogações sucessivas dos respectivos con-
tratos, com base em autorização legislativa.
Trata-se, na verdade, de uma situação cômoda
para o Governo e altamente desconfortável
para os contratados, uma vez que estes não
desfrutam dos mesmos direitos inerentes aos
demais servidores, embora executem serviços
públicos da maior relevância. Essa situação
real dos atuais contratados merece maiores
reflexões e uma ação positiva do Poder Público
para a solução do problema, pois não é justo
que os indivíduos que colaboram com o Estado
sejam prejudicados por ele, em decorrência de
uma equivocada aplicação da lei.



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 63-310, out./dez. 2004 241

Para comprovar a gravidade do problema, cite-
se o caso de determinado agente que, há vinte
anos, fora contratado temporariamente pelo
Executivo para prestar serviço público no setor
de educação e que até hoje se encontra na
mesma situação de contratado, por meio de
prorrogações subseqüentes. Seria justo negar a
esses agentes a condição de servidor público?
Seria razoável cogitar de inexistência de vínculo
de emprego com a Administração Pública?
Seria coerente sustentar a tese de que o serviço
público por ele prestado continua sendo de
caráter temporário? Seria justo e razoável que
esse tempo de serviço não fosse computado
para fins de aposentadoria? Por que penalizar
indivíduos que agiram em proveito do Estado e
da coletividade?’

Diante disso, ao meu ver, tal como conclui
em relação à questão de aposentadoria aos servi-
dores designados (Apelação Cível nº 289.772-6,
do qual fui Revisor), entendo que, no caso dos
autos, o regime de convocação semestral das
impetrantes ao longo de ininterruptos 12 anos
não configura contrato temporário, mas sim inde-
terminado, embora sua natureza precípua não
seja esta.

Nesse rumo, vale pontuar o entendimento
deste c. Tribunal de Justiça sobre o tema, como
se extrai da seguinte ementa:

Administrativo - Aposentadoria voluntária no
Estado de Minas Gerais - Servidoras subme-
tidas ao regime de convocação - Possibilidade
- Recurso provido. - Ao servidor contratado
pela Administração Pública sob o regime de
designação é permitida a concessão de
aposentadoria voluntária, mormente, quando,
como ocorre na hipótese dos autos, as apelan-
tes vêm sendo designadas por longos anos por
necessidade de serviço público, não podendo,
por isso, ser consideradas servidoras con-
tratadas em caráter temporário (arts. 36 e 287
da Constituição Estadual e art. 105 dos Atos
das Disposições Constitucionais Transitórias
do Estado de Minas Gerais) (AC nº 286.502-0,
1ª C.C, Rel. Des. Eduardo Andrade, publicado
em 06.09.02).

Diante de tais considerações, pedindo
vênia aos entendimentos em contrário, entendo
que as postulantes, as quais possuem vínculo
com o Estado, ininterruptamente, há mais de 12

anos, possuem direito à pleiteada efetivação no
serviço público, por uma questão de justiça e de
isonomia, até que seja proferida decisão nos
autos da ADIN nº 2.578, em que se discute a
constitucionalidade da mencionada emenda cons-
titucional, até porque a Administração Pública não
pode deixar de aplicá-la, a seu bel-prazer, haja
vista que todos os seus atos devem ser pautados
no princípio constitucional da legalidade.

Mercê do exposto, concedo a segurança
rogada, para garantir que as impetrantes sejam
efetivadas no serviço público, nos termos da
ECE nº 49/2001.

Custas, na forma da lei.

A Sr.ª Des.ª Maria Elza - Denego a segu-
rança, pois, conforme reiterado entendimento
desta Relatora e deste grupo de câmaras, à
exceção do Relator deste mandado de segurança,
o fato de professor, especialista em educação e
serviçal da rede pública estadual de ensino, que
exerce função pública mediante designação, con-
forme determina o artigo 289 da Constituição do
Estado de Minas Gerais e o artigo 10 da Lei
Estadual nº 10.254/90, ser designado de maneira
sucessiva não retira o caráter de temporariedade e
precariedade de seu vínculo com a Administração
Pública Estadual.

A efetivação anômala, prevista no artigo
106 do ADCT da Constituição Estadual, com a
redação dada pela Emenda Constitucional
Estadual nº 49/2001, beneficia apenas os deten-
tores de função pública contratados por tempo
indeterminado.

O Sr. Des. Ernane Fidélis - Denego a
segurança, data venia.

O Sr. Des. José Nepomuceno Silva -
Denego a segurança, data venia.

O Sr. Des. Manuel Saramago - Denego a
segurança, data venia.

O Sr. Des. Edilson Fernandes - Sr.
Presidente. Peço vênia ao em. Des. Relator
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para, adotando os fundamentos do voto da
Desª. Maria Elza, denegar a segurança.

O Sr. Des. Batista Franco - Denego a
segurança, data venia.

O Sr. Des. Cláudio Costa - Denego a
segurança, data venia.

O Sr. Des. José Francisco Bueno -
Denego a segurança, data venia.

O Sr. Des. Dorival Guimarães Pereira -
Tenho posição firmada sobre a vexata quaestio
posta nestes autos, no sentido de não se admi-
tir a efetivação de servidores públicos designa-
dos do Estado de Minas Gerais, detentores de

vínculo precário, em detrimento da norma cons-
titucional que obriga a aprovação em concurso
público, para fins de ocupação de cargo ou
emprego público, entendimento por mim profe-
rido, dentre outros, no julgamento da Apelação
Cível nº 1.0024.03.056088-2/001, oriundo desta
Comarca da Capital, ocorrido em 07.10.2004,
de minha relatoria, à unanimidade, perante a
colenda 5ª Câmara Cível deste colendo
Sodalício.

Denego a segurança.

Custas, ex lege.

Súmula - DENEGARAM A SEGURANÇA,
VENCIDO O RELATOR.

-:::-

ISSQN - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OBJETO SOCIAL DA EMPRESA - INCIDÊNCIA DO
TRIBUTO - CONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO RESCISÓRIA - ACÓRDÃO DO STF - QUESTÃO

POLÊMICA - DESCABIMENTO

- A natureza polêmica da questão afeta à incidência do ISS sobre locação de bens móveis não
autoriza o manejo da ação rescisória fundada em alegação de ofensa a literal disposição de lei.
A existência de acórdão do Supremo Tribunal Federal, em que declarada, em caráter incidental e
por maioria de votos, a inconstitucionalidade da expressão “locação de bens móveis” constante
do item 79 da Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei nº 406/68, com as alterações introduzidas
pela Lei Complementar nº 56/87, não possibilita o acolhimento da pretensão em casos como o da
espécie, principalmente se não há manifestação do plenário após a mudança da composição
daquela Corte, em razão da aposentadoria de dois de seus membros.

- A sociedade comercial, ao locar maquinário e/ou mão-de-obra, não está simplesmente
cumprindo uma obrigação de dar. Na realidade, ela presta um serviço, com realização de seu
objeto social e atuação econômica efetiva na qualidade de prestadora. É constitucional, ipso
facto, a incidência do ISS sobre serviço de locação, não devendo ser o instituto analisado sob
a ótica puramente civil, uma vez que a empresa é regida por leis comerciais.

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1.0000.03.402898-5/000 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
WANDER MAROTTA

Ementa oficial: ISS - Incidência sobre
locação de bens - Objeto social da empresa. - A
autora, ao locar maquinário e/ou mão-de-obra, não
está simplesmente cumprindo uma obrigação de
dar. Na realidade, ela presta um serviço, com reali-
zação de seu objeto social e atuação econômica
efetiva na qualidade de prestadora. É constitu-
cional, ipso facto, a incidência do ISS sobre o

serviço de locação, não devendo ser o instituto
analisado sob a ótica puramente civil, uma vez que
a empresa é regida por leis comerciais.

Acórdão

Vistos etc., acorda o 4º Grupo de Câmaras
Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
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Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos e
das notas taquigráficas, à unanimidade de votos,
EM JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO
RESCISÓRIO.

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2004.
- Wander Marotta - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Wander Marotta - Locsolo -
Locadora de Equipamentos Ltda. intenta ação
rescisória contra a r. decisão proferida nos
autos de ação ordinária ajuizada em face do
Município de Belo Horizonte.

Afirma a autora, em síntese, que, ao con-
trário do que decidiu o MM. Juiz, não se sujeita ao
recolhimento do ISSQN, vez que o eg. STF reco-
nheceu a “... inconstitucionalidade palmar e abso-
luta da inclusão da expressão ‘locação de bens
móveis, inclusive arrendamento mercantil’, na
lista de serviços do Decreto-lei 406/68” (fls. 03),
estando violado, portanto, o artigo 156, inciso III,
da CF/88, e o artigo 110 do CTN, devendo ser a
sentença monocrática rescindida nos termos do
artigo 485, inciso V, CPC. Enfatiza ser inconstitu-
cional a Lei Complementar nº 56/87, que deu
nova redação à lista de serviços anexa ao
Decreto-lei 406/68, vez que, nos termos da
CF/88, compete ao município instituir impostos
sobre serviços de qualquer natureza, e a locação
de bens móveis não gera, evidentemente, a
prestação de um serviço. Assim, não pode a
legislação infraconstitucional modificar o aspecto
material do ISS, imposto previsto na CF/88. Cita
doutrina e jurisprudência em apoio de sua tese,
no sentido de que não incide ISSQN sobre
locação de bens móveis, pois nesta não há
prestação de serviços, mas sim cessão de direi-
tos. Requer a antecipação da tutela.

Negada a antecipação de tutela (fls.
188/193), a ré apresentou contestação às fls.
200/219, pugnando pela improcedência do
pedido.

Objetiva a apelante a declaração de
inconstitucionalidade da cobrança de ISS sobre
a locação de bens móveis, ao argumento de

que tal contrato não pode ser caracterizado
como de prestação de serviço, fundamentando
a presente ação rescisória em conhecido julga-
mento do STF.

Com a devida vênia, conforme já ressalvei
quando da apreciação do pedido de antecipação
de tutela, “... não me parece viável que se possa
opor à coisa julgada um acórdão do STF que, por
mais prestígio e acatamento que mereça, é inten-
samente discutido nos meios jurídicos, principal-
mente após a mudança de composição daquela
colenda Corte” (fls. 189).

Ademais, ao contrário do que sustenta a
recorrente, entendo não ser inconstitucional a
LC nº 56/87.

Nos termos da Constituição Federal de
1988:

- Art. 156. Compete aos Municípios instituir
imposto sobre:
(...)
III - serviços de qualquer natureza, não com-
preendidos no art. 155, II, definidos em lei
complementar.

Leciona CELSO RIBEIRO BASTOS:

O fato gerador do ISS é a prestação de serviços
definidos em lei complementar. Presentemente,
o Decreto-lei nº 406/68 faz as vezes de lei (in
Curso de Direito Financeiro e de Direito
Tributário, 1991, p. 272).

O DL nº 406/68 foi alterado pelo Decreto
nº 834, de 08.9.1969, que prevê, no item 79, a
“locação de bens móveis” dentre as hipóteses
de incidência tributária do ISS.

In casu, a apelante é uma empresa cujo
objeto social é a “... locação de máquinas e
equipamentos para a construção civil” (fl. 43).

Ora, ao realizar o seu objeto social, a recor-
rente prestará um serviço, sendo certo, como visto,
que a lista de serviços do DL nº 406/68, alterada
pelo Decreto 834/69, define como tributável o
serviço de “locação de bens móveis”.
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Para melhor compreensão do tema, vale
colacionar as bem-lançadas considerações de
SÉRGIO PINTO MARTINS:

O ISS é tributo que onera determinado bem
econômico (serviço, bem econômico imaterial)
que se encontra na etapa da circulação (das
transferências econômicas). O imposto munici-
pal recai sobre a circulação, especificada esta
como a de serviços, de serviços de qualquer
natureza (inciso III do art. 156 da CF).
O conceito do que seja serviço, estampado
numa classificação econômica dos impostos
adotada pelo sistema tributário nacional, como
objeto do imposto municipal, não pode ser con-
fundido com a simples ‘locação de serviços’ do
Direito Civil, e nem com a idéia do objeto do
‘contrato de trabalho’ do Direito do Trabalho. A
‘prestação de serviços’ relacionada com
serviços oferecidos ou realizados, além de
retratar contrato típico de Direito Civil (contrato
de ‘prestação de serviços’), apresenta-se tam-
bém como expressão gênero, razão pela qual
ela já foi condenada pelos Profs. Cesarino
Júnior e Marly Cardone (RT, 450/309), nos
seguintes: ‘Julgamos imprópria a denominação
‘prestação de serviços’, porque ela ocorre em
outros contratos, tais como o mandato, a gestão
de negócios, o depósito, a comissão, a agência
e a distribuição, a corretagem, o transporte etc.,
embora tenham eles características próprias’.
O exame do conceito de ‘serviços’ deve ser
feito com mais consistência. Segundo a
advertência do eminente Min. Oscar Corrêa:
‘A mim me parecia, nos termos, aliás, do
entendimento do Min. Aldir Passarinho, que
deveria ter amplitude muito maior, qual o con-
ceito de ‘serviços’ como economicamente se
entende hoje, e não o de ‘locação de serviços’
do art. 1.216 do CC’.
(...)
O conceito de serviços adotado pela EC 18/65
deve ser examinado a partir da Lei Maior, que
classifica os impostos dentro de uma nomen-
clatura econômica, e não irmos buscar o con-
ceito de serviços no Código Civil. A Lei Maior
deve ser interpretada a partir dela mesma, e
não a partir da lei ordinária. Os serviços a
serem tributados pelo ISS são, porém, os pre-
vistos em lei complementar. Serviço não tem
um conceito jurídico, mas econômico, para os
efeitos do inciso III do art. 156 da CF. Logo,
não podemos conceituá-lo como obrigação de
fazer (Ataliba e Barreto, RDT, 5/53-56), ou
que não configure obrigação de dar. Serviço é

um bem incorpóreo (imaterial) na etapa da cir-
culação econômica. Para haver serviço é
necessário que a atividade seja realizada
para terceiro, e não para si próprio. Assim,
não é qualquer transporte municipal que terá
incidência do ISS, mas, sim, o transporte
municipal prestado para terceiros, desde que
haja sempre um conteúdo econômico (in
Manual do Imposto sobre Serviços. São
Paulo: Malheiros, 1995, p. 33/35).

E arremata:

... presta-se serviço quando se cede um bem
imaterial, pois serviço é bem incorpóreo na
etapa da circulação econômica. Tal conceito
abrange gama enorme de situações, que vão
desde o fornecimento de simples trabalho a
terceiro até a cessão de certos direitos, como a
locação de bens móveis e a própria cessão de
direitos (op.cit., p. 38).

Como bem observou a eminente Desem-
bargadora Maria Elza, quando do julgamento da
Apelação Cível nº 263.028-3, Comarca de Belo
Horizonte, julgada de forma unânime pela Quinta
Câmara Cível deste eg. Tribunal:

... A locação de veículos praticada pela apelante
não pode ser analisada em sua natureza civil
pura e simplesmente. A apelante, enquanto
pessoa jurídica (sociedade comercial de
responsabilidade limitada), possui um objeto
social, qual seja, a locação de veículos, a título
de prestação de serviços (contrato social fls.
16/20-TJ). Realizando seu objeto social, a título
de empreendimento comercial, a apelante está
atuando na atividade econômica como presta-
dora de um serviço.
O ciclo econômico passa pela produção de
bens ou prestação de serviços, pela circulação
de bens e serviços, pela distribuição de rendas,
e pelo consumo de bens e serviços. A atividade
exercida pela apelante se adequa exatamente
à primeira atividade do ciclo econômico, isto é,
à prestação de um serviço particular: locação
de veículos para consumidores do referido
serviço.
Analisar a locação de veículos exercida pela
parte apelante apenas sob o enfoque civil do
contrato de locação é desconsiderar o próprio
objeto social e a atividade empresarial da
apelante, o que seria constitucionalmente
inconcebível diante dos dispositivos constitu-
cionais que tratam da ordem econômica. A
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relação da apelante com seus clientes não é
simplesmente de locadora e locatário, mas de
empresa e consumidor, nos termos da legis-
lação de proteção do consumidor e do próprio
Código Comercial. Pensar o contrário é permi-
tir a prática de uma atividade comercial como
se fosse simplesmente civil, o que caracteri-
zaria, ainda, a ingenuidade do Poder Judiciário
em apreciar tal questão. Daí o fundamento
jurídico para a incidência do Imposto Municipal
sobre Serviço de Qualquer Natureza na ativi-
dade empresarial praticada pela apelante: a
locação de veículos a título de atividade comer-
cial, regida simultaneamente pelas regras do
Direito Comercial e, em relação aos consumi-
dores de seus serviços, pelo Código de Defesa
do Consumidor.
Nesses termos, não há, in casu, violação ao
artigo 110 do Código Tributário Nacional, e tam-
pouco aos artigos 154, inciso I, e 156, inciso III,
da Constituição da República Federativa do
Brasil.
Primeiramente, porque a natureza da ativi-
dade exercida pela apelante não é regida pelo
Direito Civil, mas pelo Direito Comercial e pelo
Código de Defesa do Consumidor, como des-
dobramentos dos artigos 170 e seguintes, da
Constituição da República Federativa do
Brasil; segundo, porque a atividade comercial
exercida pela apelante é efetivamente a de
prestação de serviços, restando, pois, sujeita à
incidência do imposto previsto no artigo 156,
inciso III, da Constituição da República Fede-
rativa do Brasil, e não se tratando, assim, de
matéria objeto do exercício da competência
tributária residual da União, como quer fazer
parecer a apelante.

A apelante, ao locar plataformas de
serviços e equipamentos, não está simples-
mente cumprindo uma obrigação de dar, como
afirma; está prestando um serviço, realizando o
seu objeto social e atuando na atividade
econômica como prestadora de serviço.

Assim, é perfeitamente cabível a incidência
do imposto, tal como previsto no artigo 8º do
Decreto-lei nº 406, de 31.12.68, com a redação
que lhe foi dada pela Lei Complementar nº 56, de
15.12.87, que traz a lista de serviços tributáveis
pelo ISS. O item 79 é expresso no sentido de que,
entre os fatos tributáveis, está a “locação de bens
móveis, inclusive arrendamento mercantil”.

Por fim, como explica BERNARDO
RIBEIRO DE MORAES:

A incidência do ISS sobre a locação de bens
móveis é de fácil justificativa. Na locação de
bens móveis, o que se tributa é a entrega de
um bem móvel a terceiro, por determinado
tempo, para seu uso e gozo, mediante remu-
neração. Como inexiste transferência da pro-
priedade do bem material, pois o bem locado
é restituído ao dono, na locação de bens
móveis não pode haver a incidência do ICM.
O legislador não desejou que a locação de
bens móveis deixasse de ser onerada. Daí
colocá-la no campo de incidência do único
imposto (ISS) que poderia abranger a referida
atividade (in Doutrina e Prática do Imposto
sobre Serviços. São Paulo, Revista dos
Tribunais, 1975, p. 369).

Neste sentido, anote-se a jurisprudência
colecionada no CD-ROM JUIS:

Ementa: Tributário. ISS na locação de bens
móveis
- O que se destaca, utilitatis causa, na locação
de bens móveis, não é apenas o uso e gozo
da coisa, mas sua utilização na prestação de
um serviço. Leva-se em conta a realidade
econômica, que é a atividade que se presta
com o bem móvel, e não a mera obrigação de
dar, que caracteriza o contrato de locação,
segundo o artigo 1.188 do Código Civil. Na
locação de guindastes, o que tem relevo é a
atividade com eles desenvolvida, que adquire
consistência econômica, de modo a tornar-se
um índice de capacidade contributiva do
imposto sobre serviços. Recurso não conhe-
cido (Supremo Tribunal Federal - RExt nº
112.947-SP - São Paulo - Relator: Carlos
Madeira - Segunda Turma - Publicação: DJ de
07.08.87 - p. 15.439 - ement v. 01468-04 - p.
00784).
Ementa: ISS - Locação de bens móveis,
expressamente incluída no item 52 da lista de
incidência. Inexistência de inconstituciona-
lidade. Conceito de serviços. Art. 24, II, da
Constituição Federal não violado. Textos não
prequestionados. Cabimento pela alínea c
indemonstrado. Recurso extraordinário não
conhecido (Supremo Tribunal Federal - RExt nº
115.103 - j. em 22.03.1988 - São Paulo -
Relator: Oscar Corrêa - Primeira Turma -
Publicação: DJ de 29.04.88 - p. 09851 - ement.
v. 01499-04 - p. 00678).
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Ementa: Tributário - Empresa rodoviária de
turismo - Locação de ônibus - Incidência do
ISS, e não do ISTR - Artigo 68, I, CTN -
Decreto-lei 1.582/77 - Decreto 80.760/77, art.
10, pars. 4 e 8 - Súmulas 5 e 7-STJ.
- 1. Exame de cláusula do contrato social e de
atividades empresariais obstaculizado pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
- 2. Empresa de transporte que faz a locação de
seus ônibus sujeita-se ao ISS, e não ao ISTR.
- 3. Recurso improvido (Superior Tribunal de
Justiça - REsp 14.031/SP (199100176150) - j.
em 31.08.1994 - Primeira Turma - Relator:
Ministro Milton Luiz Pereira - v.u.).

A autora invoca julgado do Supremo
Tribunal Federal, via do qual aquela Corte, em
sessão plenária, nos autos do Recurso Extraor-
dinário nº 116.121-3/SP, cujo acórdão foi publicado
no DJU de 25.08.01, decidiu pela inconstituciona-
lidade da expressão “locação de bens móveis”
constante do item 79, da lista de serviços anexa ao
Decreto-lei nº 406/68, com as alterações veicu-
ladas pela Lei Complementar nº 56/87.

Entretanto, a decisão se deu por 06 votos
a 05, e não há, ainda, uma posição pacífica
daquela Corte no que se refere à questão, pois o
Ministro Sydney Sanches - que, no julgamento
daquele recurso, posicionou-se pela não-incidên-
cia do ISS sobre a locação de bens móveis - já se
aposentou, bem como o Ministro Octavio Gallotti,
e a questão ainda não foi objeto de decisão pelo
plenário do STF, após a aposentadoria destes
notáveis juristas. Observo, ainda, que a inconsti-
tucionalidade da lei complementar foi declarada
não em sede de ADIN, mas em caráter incidental,
tendo efeito tão-somente entre as partes que liti-
garam naquele processo.

Para a incidência do ISS, interessa a
prestação de serviços como expressão do fenô-
meno de circulação econômica. O fato gerador da
obrigação tributária relativa ao imposto representa
uma negociação de caráter oneroso, isto é, retri-
buída mediante preço. O lucro, ainda que poten-
cial, deve estar contido na atividade prestada
(explorada). No caso, a locação de maquinário e
plataforma de trabalhos está, assim como a
prestação de assistência técnica, prevista como
objeto social da empresa apelante. A locação,
nestes casos, é feita com o fito de lucro ou de

remuneração, atuando a apelante como presta-
dora de serviço com fins empresariais. Dessa
forma, a locação em foco não pode ser analisada
do ponto de vista meramente civil, mesmo porque
a empresa está submetida às leis comerciais e
realiza atividade assim definida.

Nesse sentido, aliás, apontam os julga-
dos deste eg. Tribunal:

Ementa: ISS - Empresa locadora de veículos
- Atividade caracterizada como prestação de
serviço - Sujeição ao ISS. - Não é inconstitu-
cional o item 79 do Dec.-lei nº 406/68, que
inclui na lista de serviços sujeitos ao ISS a
locação de bens móveis, inclusive arrenda-
mento mercantil. Apesar do nome de locado-
ras de veículos, a atividade dessas empresas
não se resume ao simples e puro aluguel de
um carro, mas envolve uma série de serviços
dos quais a locação em si é elemento impor-
tante, mas não o único (Apelação Cível nº
1.0000.00.354053-1/000 - Comarca de
Uberaba - Relator: Exmo. Sr. Des. Francisco
Lopes de Albuquerque - Primeira Câmara
Cível, vencido o Revisor).

Ementa: Tributário - Locação de bens móveis
- ISS - Incidência
- Consoante inciso III do art. 156 do texto cons-
titucional, com redação dada pela EC nº 3/93, o
ISS é tributo de competência municipal, inci-
dente sobre serviços de qualquer natureza, a
locação de bens móveis pode ser alcançada
pelo ISS, desde que estejam listados em lei
complementar e previstos na lei ordinária
municipal.
- Na espécie, desde que a locação de bem
móvel encontra-se elencada na lista definidora
dos serviços alcançáveis pela incidência do ISS
e a Lei Municipal nº 1.104/1989 prevê a incidên-
cia do referido imposto sobre a ‘locação de
bens móveis, inclusive arrendamento mercantil’
(item 78, art. 129 da Lei 819, de 21.12.1983),
não há como conceder a segurança pretendida
(Apelação nº 291.696-3/00 - Comarca de
Ipatinga - j. em 25.10.2002 - v.u.).

Ementa: Locação de bens móveis. ISSQN. -
Na locação de bens móveis, como atividade
comercial, há incidência do ISSQN. (Apelação
Cível nº 1.0000.00.349965-4/000 - Comarca
de Belo Horizonte - Relator: Exmo. Sr. Des.
Ernane Fidélis - Sexta Câmara Cível - j. em 19
de agosto de 2003 - v.u.)
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Não houve, portanto, qualquer violação
de lei que mereça ser considerada para efeitos
de ação rescisória. Embora a matéria possa ser
considerada polêmica, tal natureza não autoriza
o exercício da via utilizada.

Pelos motivos expostos, julgo improce-
dente o pedido.

Custas, pela autora, que deverá pagar ao
patrono da ré honorários à base de 20% sobre
o valor dado à causa.

É como voto.

O Sr. Des. Belizário Lacerda - Sr. Presi-
dente. Ao ter acesso aos autos, pude observar
que, na prestação de serviços de locação de
máquinas, mas com predominância do trabalho
prestado sobre o material empregado eventual-
mente na obra, incide o ISS, conforme bem sus-
tentou o eminente Des. Relator em detalhes
inteligíveis.

Assim sendo, também, julgo improce-
dente o pedido inicial.

É como voto.

O Sr. Des. Edgard Penna Amorim -
Acompanho o em. Relator em sua conclusão de
que improcedente o pedido rescisório. Afasto-
me, porém, da fundamentação por S. Ex.ª ado-
tada, porquanto entendo inviável a pretensão
vestibular pela via eleita.

Colhe-se, a propósito da orientação do
eg. STJ:

(...) Para que a ação rescisória fundada no arti-
go 485, inciso V, do CPC prospere, é
necessário que a interpretação dada pelo
decisum rescindendo seja de tal modo aber-
rante que viole o dispositivo legal, em sua lite-
ralidade. Se, ao contrário, o acórdão rescin-
dendo alega uma dentre as interpretações
cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação
rescisória não merece vingar, sob pena de
tornar-se ‘recurso’ ordinário com prazo de
‘interposição’ de dois anos (REsp nº 9.086-SP,
in RSTJ-93, Ano 9, p. 417).

Nem se argumente, lado outro, existir jul-
gado de outro Sodalício, ainda que do Supremo
Tribunal Federal, o qual interpretara de forma
diversa os mencionados dispositivos legais. É
que também já assentou o eg. STJ:

Processo civil - Ação rescisória - Violação a lite-
ral disposição de lei - FGTS - Expurgos infla-
cionários - Súmula nº 343/STF - Interpretação
controvertida nos tribunais - Indeferimento da
petição inicial - Ausência de interesse juridica-
mente protegido.
- (...)
- A violação da lei que autoriza o remédio
extremo da rescisória é aquela que consubs-
tancia desprezo pelo sistema de normas no jul-
gado rescindendo. Por isso que pretender rever
a decisão trânsita sob o argumento de que em
recurso outro o egrégio STF deu diversa solução
a caso idêntico é transformar a ação rescisória
em recurso de prazo longo com sacrifício da
segurança jurídica e da efetividade das decisões
jurisdicionais (STJ, 1ª Turma, AGRAR nº
1.819/SC, Relator Min. Luiz Fux, DJU de
30.09.2002, p. 147).

Em face do exposto, julgo improcedente o
pedido rescisório e condeno a autora nas custas
e despesas processuais e em honorários advo-
catícios, que, forte no § 4º do art. 20 do CPC,
também fixo à base de 20% sobre o valor dado à
causa, corrigido desde a data do ajuizamento
pelos índices utilizados pela Corregedoria-Geral
de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Caso seja o pedido rescisório julgado
improcedente por unanimidade de votos, com
fulcro no inc. II do art. 488 do CPC, condeno
ainda a autora a pagar à ré multa correspon-
dente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da
causa, corrigido na forma acima.

O Sr. Des. Duarte de Paula - Com o Relator.

O Sr. Des. Isalino Lisbôa - Com o Relator.

O Sr. Des. Alvim Soares - Com o Relator.

O Sr. Des. Fernando Bráulio - Sr.
Presidente. Ponho-me de acordo com o Relator e
peço vênia para salientar que, sendo a matéria
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controvertida, não tem cabimento a rescisória com
base em violação literal de dispositivo legal.

O Sr. Des. Edivaldo George dos Santos -
Com o Relator.

O Sr. Des. Silas Vieira - Com o Relator.

Súmula - JULGARAM IMPROCEDENTE
O PEDIDO RESCISÓRIO.

-:::-

AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI - ABRANGÊNCIA - SÚMULA
343 DO STF - ALCANCE - INICIAL - RECEBIMENTO

- O entendimento contido na Súmula nº 343 do STF não impede o acesso ao juízo rescisório
quando se pretende não a interpretação de lei considerada controvertida pelos tribunais, mas
a discussão sobre se a sua interpretação violou literal disposição de lei. Ainda que exista no
acórdão rescindendo afirmação de que polêmico o tema ali tratado, cingindo-se a controvérsia
entre os próprios pares, com poucos votos contrários à tese defendida, não se pode afirmar
presente a interpretação controvertida a que se refere aquela súmula, mormente se em alguns
deles não enfrentada a lei considerada vulnerada e a maioria das decisões foram proferidas
pela mesma Turma Julgadora.

- Para admitir-se a rescisória, basta que a sentença, ao fazer incidir a regra no caso concreto,
“tenha violado seu sentido, seu propósito” ou que na sua aplicação se proclame um princípio
contrário ao que estatui o preceito legal, bem como o que nega a sua aplicabilidade, ou o
despreza, não o aplicando, ou o ofende com interpretação errônea. A amplitude conferida à
expressão “literal disposição de lei” pela doutrina e pela jurisprudência recomenda um juízo de
admissibilidade menos rigoroso, para que a matéria seja enfrentada em cognição de maior
extensão perceptiva.

- V.v.: - Descabe admitir ação rescisória fundada em alegação de ofensa a literal disposição de lei
quando buscada a desconstituição de acórdão que contraria jurisprudência maciça e dominante
dos tribunais pátrios, hipótese não prevista no art. 485 do CPC. (Des. Gouvêa Rios)

AGRAVO REGIMENTAL Nº 1.0000.04.410031-1/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relatora
para o acórdão: Des.ª VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE

Ementa oficial: Ação rescisória - Violação a
“literal disposição de lei” - Abrangência - Numerus
clausus - Hipóteses - Amplitude que recomenda o
recebimento da inicial. - O entendimento contido
na Súmula nº 343 do STF não impede o acesso
ao juízo rescisório quando se pretende não a inter-
pretação de lei considerada controvertida pelos tri-
bunais, mas a discussão sobre se a sua interpre-
tação violou literal disposição de lei. A lei violada
pode ter sido ou não discutida no acórdão ou sen-
tença rescindenda. Nossos tribunais e a doutrina
têm admitido a ação rescisória quando a ofensa é
clara e inequívoca, quando haja contrariedade fla-
grante e direta ao preceito e também quando há
interpretação manifestamente errônea sobre a

aplicação de lei. O art. 485, V, do CPC tem
abrangência ampla, e a infração da ratio legis,
como infração da regra jurídica (contra literam),
não foge ao mesmo. A violação, segundo jurispru-
dência consolidada, pode ser expressa, cons-
ciente, confessada, declarada ou inexpressa,
inconsciente, dissimulada, ocultada, velada ou
disfarçada, importando é a violação em si, a
negação do direito, que pode ser implícita (conf.
Pontes de Miranda). Admite-se ainda a ação
rescisória por ofensa à regra jurídica quando “o
juiz a tenha aplicado, e não devia, ou não a tenha
aplicado, se o devia”, pois não é na discussão da
norma, e sim “na aplicação ou na ausência de
aplicação que se revela o pressuposto do art. 485,
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V, do CPC”. Ou ainda para admitir-se a rescisória
basta que a sentença, ao fazer incidir a regra no
caso concreto, “tenha violado seu sentido, seu
propósito” ou que na sua aplicação se proclame
um princípio contrário ao que estatui o preceito
legal, bem como o que nega a sua aplicabilidade
ou o despreza, não o aplicando, ou o ofende com
interpretação errônea. A amplitude conferida à
expressão “literal disposição de lei” pela doutrina e
jurisprudência recomenda um juízo de admissibi-
lidade menos rigoroso, para que a matéria seja
enfrentada em cognição de maior extensão per-
ceptiva. Agravo regimental provido.

Ementa: V.v.: - Tendo em vista o disposto
no artigo 485 do Código de Processo Civil, a pos-
sibilidade da propositura da ação rescisória con-
tra acórdão que ofende jurisprudência maciça e
dominante dos tribunais pátrios não está elenca-
da entre as hipóteses ali previstas. “Violação clara
e inequívoca do que estatui nitidamente o dispo-
sitivo. Nesse caso dos autos não está a interpre-
tação que se opõe a uma corrente doutrinária ou
jurisprudencial. É preciso, para a invocação do
art. 798, I, c, estridente contrariedade ao disposi-
tivo, para usar da expressão grata aos juízes, de
luminosa memória, que honraram o STF há mais
de quarenta anos”.

Acórdão

Vistos etc., acorda o Primeiro 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, EM DAR PROVIMENTO,
VENCIDO O RELATOR.

Belo Horizonte, 03 de novembro de 2004. -
Vanessa Verdolim Hudson Andrade - Relatora
para o acórdão. - Gouvêa Rios - Relator vencido.

Notas taquigráficas

Proferiu sustentação oral, pelos agra-
vantes, o Dr. Vicente de Paula Mendes.

O Sr. Des. Gouvêa Rios - (Procede à lei-
tura do despacho agravado.)

Mantenho a decisão proferida, pelos fun-
damentos nela expendidos.

A Sr.ª Des.ª Vanessa Verdolim Hudson
Andrade - Sr. Presidente. Em face de uma questão
que foi ressaltada da tribuna, peço vista.

Súmula - PEDIU VISTA A 1ª VOGAL. O
RELATOR NEGAVA PROVIMENTO.

Notas taquigráficas

O Sr. Presidente (Des. Hugo Bengtsson)
- O julgamento deste feito foi adiado na sessão
do dia 06.10.2004, a pedido da Primeira Vogal,
após votar o Relator, negando provimento.

Com a palavra a Des.ª Vanessa Verdolim
Hudson Andrade.

A Sr.ª Des.ª Vanessa Verdolim Hudson
Andrade - Senhor Presidente: O eminente
Relator está decretando a extinção do feito sem
julgamento de mérito por entender que não é a
ação rescisória o remédio adequado para
rescindir o acórdão quando o mesmo ofende
jurisprudência maciça e dominante dos tribunais
pátrios. Aplica ao art. 485 entendimento restri-
tivo, o que vem atender ao anseio da segurança
jurídica existente na coisa julgada, ressaltada por
Sálvio de Figueiredo Teixeira como Relator no
seguinte julgado:

A rescisória, um dos mais belos e complexos
institutos da ciência jurídica, somente é admitida
excepcionalmente, uma vez que a intangibili-
dade das decisões judiciais surgiu no universo
jurídico como um imperativo da própria
sociedade, para evitar o fenômeno da perpetui-
dade dos litígios, causa de intranqüilidade
social, que atrita com o fim primário do direito,
que é a paz social (RF, 292/281).

Isso porque, como se sabe,

a ação rescisória não é juízo de reexame ou
retratação, como se passa com os recursos, o
Pretório Excelso a vê como um juízo de verifi-
cação da ofensa clara e inequívoca à literal dis-
posição de lei, que constitui o fundamento da
conclusão da decisão (STF - Pleno, AR 1.135-
PR, Rel. Min. Alfredo Buzaid, RTJ, 110/505).



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 63-310, out./dez. 2004250

Assim, estaria a decisão do em. Relator
de acordo com inúmeros acórdãos, entre os
quais ressalto do STF:

Recurso especial em ação rescisória. Ausência
de ofensa à literal disposição da lei. - A ação
rescisória proposta com base no art. 485, V, do
CPC, não pode ser acolhida se no decisum
rescindendo não se detectar contrariedade fla-
grante, evidente, à literalidade de lei, sob pena
de transformá-la em um recurso ordinário e com
alargado prazo de propositura. - O recurso
especial, lançado contra decisum que julgou
improcedente AR por não constatar contra-
riedade à literalidade de lei, deve demonstrar
ofensa ao art. 485, V, do CPC, sob pena de per-
manecer indene o decidido no aresto recorrido
(REsp 52.579-9/RN, Rel. Min. César Asfor
Rocha, DJU de 10.10.1994, p. 27.127).

O entendimento guarda ressonância com
as seguintes súmulas:

Súmula nº 343 do STF
Não cabe ação rescisória por ofensa à literal dis-
posição de lei, quando a decisão rescindenda se
tiver baseado em texto legal de interpretação
controvertida nos tribunais.

Súmula nº 134 do extinto TFR
Não cabe ação rescisória por violação de literal
disposição de lei se, ao tempo em que foi pro-
latada a sentença rescindenda, a interpretação
era controvertida nos tribunais, embora poste-
riormente se tenha fixado favoravelmente à
pretensão do autor.

Se é verdade que não se admite ação
rescisória por ser julgado proferido contra juris-
prudência dominante e, ainda, que a mera inter-
pretação da lei não dá margem à ação rescisória,
não menos verdade que a petição inicial se funda
no art. 485 do Código de Processo Civil, tendo
como fundamento a violação literal à Lei nº
11.728/94 e ainda a alegação de interpretação
contra legem, o que me fez pedir vista dos autos,
pois entendo que dificilmente pode ocorrer, nesse
ponto, hipótese que leve efetivamente ao indefe-
rimento ab ovo da inicial.

Não quero, aqui, adentrar na discussão
filosófico-processual enfrentrada por Stein e
Hellwig, que chegam a um endeusamento da

coisa julgada, ao recomendar que seja abando-
nada a disputa infindável sobre o acerto ou o
erro da sentença,

dado que ninguém poderá jamais garantir que
algum julgamento esteja absolutamente certo
diante do ordenamento jurídico, visto que a
Ciência do Direito nutre-se das dúvidas e das
controvérsias que pululam na exegese dos
textos e dos institutos.

Por outro lado, a certeza do direito “é
uma exigência essencial dos ordenamentos
modernos” - como observa MARIO VELLANI
(Naturaleza de la cosa juzgada, nº 32, p. 167).
E a ação rescisória é que confere à parte essa
certeza do direito - pois apenas essa teoria
pode aplacar a força da coisa julgada.

E, sobre a oportunidade de discutir-se a
matéria à luz de sua interpretação, é SÁLVIO
DE FIGUEIREDO ainda quem nos fornece a
melhor lição, ao definir que

viola-se a lei não só quando se diz que não está,
a mesma, em vigor, mas também quando se
decide em sentido diretamente oposto ao que
nela está expresso e claro. Em outras palavras,
há violação não apenas quando há afronta dire-
ta ao preceito, mas igualmente quando há inter-
pretação manifestamente errônea (Ação Resci-
sória: Apontamentos, in Doutrinas).

E completa, com raciocínio que demonstra
a sua preocupação com a relatividade da intangi-
bilidade da coisa julgada:

Não se deve, porém, perder de vista a adver-
tência contida em aresto do STF, verbis: Se
em todos os casos de interpretação de lei, por
prevalecer aquela que nos pareça menos cor-
reta, houvermos de julgar procedente a ação
rescisória, teremos acrescentado ao mecanis-
mo geral dos recursos um recurso ordinário
com prazo de cinco anos (hoje, dois), na
maioria dos casos decididos pela Justiça. A
má interpretação que justifica o ius rescindens
há de ser de tal modo aberrante do texto que
equivalha à sua violação literal.

É com essa preocupação, de manter a
segurança jurídica da coisa julgada, mas, ao
mesmo tempo, de abandonar o rigor que possa
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obscurecer o sentido do justo na interpretação da
violação a literal texto de lei, que passo à análise
dos dois temas enfrentados no voto do eminente
Relator.

Essa é a parte mais crucial do tema em
debate.

Sobre a primeira hipótese, entendo que
raramente se pode concluir que não houve
ofensa à literal disposição de lei sem se aden-
trar no mérito.

Sobre a segunda hipótese, de pretender a
ação mera interpretação da lei, como o entendeu
o em. Relator, vejo que o que se pretende na reali-
dade é a aplicação da lei no sentido que enten-
dem os autores ser o adequado ao caso, e não
mera interpretação da mesma, o que não é obs-
tado na espécie. Por óbvio, para aplicar lei que
peca pela clareza, é necessário interpretá-la. E
essa interpretação, quando ofende outro texto
legal, é passível de revisão.

É que a tendência hoje é possibilitar ao
jurisdicionado o acesso à justiça mesmo em sede
de rescisória, não mais vingando o valor absoluto
que se conferia à coisa julgada. Hoje se busca
muito mais a justiça que a consagração de princí-
pios estáticos e anti-sociais, embora, em relação à
coisa julgada, seja necessário reconhecer que se
funda no princípio da segurança jurídica.

A partir daí é que analisei profundamente
os autos, tanto os fundamentos da inicial quanto
os votos que se pretende rescindir. E quanto a
estes vejo que a matéria foi totalmente esmiuça-
da, inclusive em relação à alegação de violação à
literal disposição de lei e ainda em face da funda-
mentação do eminente Relator Gouvêa Rios de
que o acórdão rescindendo reconheceu que se
trata de matéria polêmica neste Tribunal.

O voto do em. Des. proferido no acórdão
rescindendo, que expressamente reconheceu
que não se trata de matéria pacífica, chegou a
citar inúmeros acórdãos favoráveis aos autores e
inúmeros desfavoráveis (fls. 496/500), concluindo
aquele acórdão que a gratificação especial de
que trata a Lei nº 9.529/87 foi revogada pela Lei

nº 11.728/94, que absorveu aquela gratificação
especial.

Para concluir se realmente a matéria é de
tal forma polêmica que impediria o uso da
rescisória, tive que adentrar nessa área de cog-
nição e análise da polemicidade conferida à
matéria.

Fui aos votos citados no acórdão rescin-
dendo como contrários à tese dos autores e
anotei o seguinte:

Votos citados como contrários à tese dos
autores:

Ementa: Gratificação especial - Comissio-
namento - Incorporação aos proventos da
aposentadoria - Inexistência de prejuízo - Inteli-
gência da Lei nº 11.728/94. - Tendo ocorrido a
revogação da Lei nº 9.529/87, que instituiu a
‘gratificação especial’, incorporando-a aos
proventos da aposentadoria dos ocupantes de
cargo em comissão, por força da Lei nº
11.728/94, que a revogou, tal fato não acarretou
nenhum prejuízo àqueles servidores.
Apelação Cível nº 80.687/7 - Comarca de Belo
Horizonte - Apelante(s) - 1º) JD da 3ª V Faz da
Comarca de Belo Horizonte, 2º) Estado de
Minas Gerais - Apelado(a)(s) - Adalgiza Guerra
da Silva e outros - Relator - Exmo. Sr. Des.
Abreu Leite.

Ementa: Servidor público do Estado Minas
Gerais - Cargo em comissão - Lei nº 11.728/94 -
Novo sistema de remuneração.
- A Lei Estadual nº 11.728/94 instituiu um novo
sistema de cálculo da remuneração do pessoal
detentor de cargo de provimento em comissão,
tendo a remuneração atual, resultante do refe-
rido diploma legal, absorvido a gratificação espe-
cial da Lei nº 9.529/87, parcialmente revogada.
- Os artigos 4º e 5º da Lei Mineira nº 11.728/94
regularam inteiramente a matéria relativa à
remuneração dos cargos em comissão, sím-
bolos S-01, S-02 e S-03, revogando implicita-
mente a gratificação especial prevista na Lei
nº 9.529/87, nos moldes do parágrafo 1º do
art. 2º da Lei de Introdução do Código Civil.
Apelação Cível nº 000.196.184-6/00 - Comarca
de Belo Horizonte - Apelante(s): 1º) O Juízo - 2º)
DER/MG - Depto. de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - Apelado(s): Antônio
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Santana de Souza e outros - Relator: Exmo. Sr.
Des. Orlando Carvalho.

Em seguida, o mesmo Desembargador cita
inúmeros votos favoráveis à tese dos autores:

Ementa: Administrativo - Servidor público -
Cargo em comissão - Gratificação especial insti-
tuída por lei - Alteração superveniente do cálculo
do vencimento básico dos cargos (símbolos dos
cargos) - Não-ocorrência, na nova sistemática
(Lei nº 11.728/94), de revogação da matéria
legal relativa à gratificação (Leis nos 9.529/87,
10.623/92 e 11.403/94), nem de incorporação
ou absorção do benefício - Embargos acolhidos,
dando-se prevalência ao voto vencido na
apelação para o fim de ser confirmada a sen-
tença monocrática.
Embargos Infringentes (C. Cíveis) nº
000.130.428-6/02
Apelação Cível nº 000.130.428- 6/00 - Comarca
de Belo Horizonte - Embargante(s): Alfredo
Gomes de Souza e outro - Embargado(s):
Estado de Minas Gerais - Relator: Exmo. Sr.
Des. Aloysio Nogueira.

Ementa: Servidor autárquico. Gratificação espe-
cial. Direito à continuidade de sua percepção,
vez que a Lei nº 11.728/94 não cuidara de extin-
gui-la. Sentença confirmada, em reexame
necessário. Prejudicado o recurso voluntário.
Apelação Cível nº 000.155.061-5/00 - Comarca
de Belo Horizonte - Apelante(s): 1º) JD 3ª V. da
Faz. da Comarca de Belo Horizonte, 2º)
DER/MG Depto. de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - Apelado(s): Antônio
Rubens Caldeira e outros - Relator: Exmo. Sr.
Des. Isalino Lisbôa.

Ementa: Lei nº 11.728/94 - Incorporação -
Vencimento básico - Gratificação especial - Lei
nº 9.529/87 - Revogação expressa ou tácita -
Inocorrência - Direito à percepção de parcelas
vencidas e vincendas. - A Lei nº 11.728/94 não
incorporou ao vencimento básico de cada cate-
goria funcional a gratificação especial instituída
pela Lei nº 9.529/87 nem, tampouco, revogou
expressa ou tacitamente este último diploma
legal, pelo que é devida a continuidade à per-
cepção daquele benefício no patamar de 160%,
bem como ao recebimento das parcelas venci-
das a este título.
Apelação Cível nº 000.160.795-1/00 - Comarca
de Belo Horizonte - Apelante(s): DER/MG-
Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais - Apelado(s): Benjamim
Márcio Flores Pereira e outros - Relator: Exmo.
Sr. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro.

Ementa: Servidor público - Cargo em comissão -
Lei nº 11.728/94 - Gratificação especial. - É direi-
to dos servidores públicos ocupantes de cargo
em comissão o recebimento da gratificação
especial instituída pela Lei nº 9.529/87, eis que
não foi expressamente revogada e nem consta
do texto da Lei nº 11.728/94 que tenha sido incor-
porada ao vencimento básico dos funcionários.
Apelação Cível nº 000.170.496-4/00 - Comarca
de Belo Horizonte - Apelante(s): 1º) O Juízo; 2º)
DER/MG - Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais -
Apelado(s): Maria Alice Caldeira Lacerda Di
Lorenzo e outros - Relator: Exmo. Sr. Des.
Antônio Hélio Silva.

Ementa: Servidor público - Cargo em comissão
- Lei nova alterando a base de cálculo dos
vencimentos - Gratificação especial introduzida
por lei anterior - Manutenção do pagamento. -
Se a lei nova, não obstante utilizar, de modo
pouco preciso, o termo remuneração, altera a
base de cálculo dos vencimentos dos servi-
dores, não se há de falar em revogação de
norma anterior que instituiu gratificação espe-
cial, seja porque a lei nova não tratou da
mesma matéria nem revogou a anterior
expressamente, seja porque, se o que houve
foi apenas a alteração da base de cálculo dos
vencimentos, nada obsta que a gratificação
continue a ser paga, agora calculada sobre os
novos vencimentos, de forma absolutamente
regular, sem que aí se possa falar em indevido
acúmulo de acréscimos pecuniários perce-
bidos por servidor público para fins de con-
cessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo
título ou idêntico fundamento.
Apelação Cível nº 000.171.753-7/00 - Comarca
de Belo Horizonte - Apelante(s): 1º) JD 3ª V. da
Faz. da Comarca de Belo Horizonte, 2º) DER-
MG - Depto. de Estradas e Rodagem de Minas
Gerais - Apelado(s): Leida Maria Camatta
Santana e outros - Relator: Exmo. Sr. Des. José
Antonino Baía Borges.

Ementa: Embargos infringentes - Lei 11.728/94,
que se referiu a vencimento - Impossibilidade
de se dar à lei um alcance maior do que o legis-
lador quis dar - Embargos rejeitados. - A Lei nº
11.728/94 referiu-se a vencimento, e não a
remuneração. O administrador, ao incorporar a
gratificação e constituir nova base de cálculo,
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deu um alcance maior à lei do que o legislador
quis dar. Impossibilidade.
Embargos Infringentes (C. Cíveis) nº
000.174.776-5/01 na Apelação Cível nº
000.174.776-5/00 - Comarca de Belo Horizonte
- Embargante(s): DER/MG-Departamento de
Estradas de Rodagem de Minas Gerais -
Embargado(s): Bráulio Henrique Diniz e outros
- Relator: Exmo. Sr. Des. Campos Oliveira.

Ementa: Administrativo. Servidor público.
Cargo em comissão. Gratificação especial.
DER/MG. - A gratificação especial prevista na
Lei Estadual nº 9.529/87 não foi suprimida
pela Lei Estadual nº 11.728/94, devendo ser
assegurada aos servidores ocupantes de
cargo em comissão do Departamento de
Estradas de Rodagem de Minas Gerais -
DER/MG.
Apelação Cível nº 000.176.632-8/00 - Comarca
de Belo Horizonte - Apelante(s): 1º) JD 1ª V. da
Faz. da Comarca de Belo Horizonte, 2º)
DER/MG-Depto. de Estradas de Rodagem de
Minas Gerais, Adesivo: Mauro Roberto Soares
de Vasconcelos e outros - Apelado(s): Mauro
Roberto Soares de Vasconcelos e outros,
DER/MG-Depto.de Estradas de Rodagem de
Minas Gerais - Relator: Exmo. Sr. Des. Almeida
Melo.

Ementa: Servidor público - Cargo em comis-
são - Apostilamento - Gratificação especial. -
Porquanto não suprimida pela Lei nº
11.728/94 e não cabendo interpretação em
prol de revogação tácita, a gratificação espe-
cial de que trata a Lei nº 9.532/87 é de ser
assegurada ao servidor aposentado ou da
ativa, ocupante de cargo em comissão.
Apelação Cível nº 000.176.961-1/00 (em
conexão com a de nº 000.176.963-7/00) -
Comarca de Belo Horizonte - Apelante(s): 1º)
JD 1ª V. da Faz. da Comarca de Belo
Horizonte, 2º) Estado de Minas Gerais -
Apelado(s): Marília Vivas Teixeira - Relator:
Exmo. Sr. Des. Aluízio Quintão.

Ementa: Servidor - Cargo em comissão -
Gratificação especial - Lei 11.728/94 - Exegese.
- Inocorrendo disposição expressa na Lei
11.728/95 sobre a eventual revogação da
parcela salarial dos comissionados, denomina-
da gratificação especial, vedado estará à parte
empreender interpretação no sentido de que
esta fora absorvida pelo novo sistema de remu-
neração, em face desse texto de lei ter regido
toda a matéria, sob pena de atentar-se contra a

natureza especial dos cargos em comissão,
consoante se extrai do art. 37, V, da Constituição
da República. Sentença confirmada, em sede
de reexame necessário, prejudicado o recurso
voluntário.
Apelação Cível nº 000.178.250-7/00 - Comarca
de Belo Horizonte - Apelante(s): 1º) JD 2ª V. da
Fazenda da Comarca de Belo Horizonte, 2º)
Estado de Minas Gerais - Apelado(s): Dalvanira
Menezes Lima e outros - Relator: Exmo. Sr. Des.
Lucas Sávio de Vasconcellos Gomes.

Ementa: A gratificação instituída pela Lei nº
9.529/87 não foi revogada, expressa ou tacita-
mente, pela Lei nº 11.728/94, que trata da
alteração de símbolos de vencimentos ou
reestruturação de cargos, não se cogitando
de supressão de direitos e vantagens garanti-
dos anteriormente por força de lei.

- V.v.: - A Lei nº 11.728/94 instituiu um novo sis-
tema de cálculo da remuneração do pessoal
detentor de cargo de provimento em comissão,
tendo a remuneração atual, resultante do referi-
do diploma legal, absorvido a gratificação espe-
cial da Lei nº 9.529/87, revogada.
Apelação Cível nº 000.179.771-1/00 -
Comarca de Belo Horizonte - Apelante(s): 1º)
JD 3ª V. Faz. Comarca Belo Horizonte, 2º)
DER/MG-Depto. de Estradas de Rodagem de
Minas Gerais - Apelado(s): Maria Helena
Godoy da Mata Machado e outros - Relator:
Exmo. Sr. Des. Bady Curi - Relator para o
acórdão: Exmo. Sr. Des. Carreira Machado.

Ementa: Servidor público - Gratificação especial.
- Não suprimida pela Lei 11.728/94 a gratificação
especial de que trata a Lei 9.529/87, é de ser
assegurada ao servidor aposentado ou da ativa -
Decisão confirmada.
Apelação Cível nº 000.181.018-3/00 - Comarca
de Belo Horizonte - Apelante(s): 1º) JD da 2ª
Vara da Fazenda da Comarca de Belo Horizonte,
2º) Estado de Minas Gerais - Apelado(s): Odilon
Teixeira Machado e outros - Relator: Exmo. Sr.
Des. Lúcio Urbano.

Ementa: Ação ordinária. Servidor público. Lei nº
11.728/94. Interpretação. Remuneração e venci-
mento. Gratificação especial.
- A gratificação especial estabelecida pela Lei
nº 11.728/94 não absorveu aquela criada pela
Lei nº 9.529/87.
- Aplicação equivocada da LICC, porquanto
remuneração e vencimento são conceitos dis-
tintos e não excludentes.
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- Direito que se deve reconhecer aos autores.
Apelação Cível nº 000.185.085-8/00 - Comarca
de Belo Horizonte - Apelante(s): 1º) JD 1ª V. da
Faz. da Comarca de Belo Horizonte, 2º) Estado
Minas Gerais - Apelado(s): Conrado Tupinambá
José de Almeida e outros - Relator: Exmo. Sr.
Des. Célio César Paduani.

Ementa: Servidor público - Leis nos 11.728/94 e
9.529/87 - Cargo em comissão - Gratificação
especial. - A gratificação especial instituída pela
Lei nº 9.529/87 é de ser assegurada aos servi-
dores inativos e ex-ocupantes de cargo em
comissão, visto que não suprimida pela Lei nº
11.728/94.

- V.v.: - Cargos de provimento em comissão.
Gratificação especial. Incorporação aos novos
níveis de remuneração. Nova fórmula de cál-
culo. Derrogação de vantagem inerente ao
cargo. Em reexame necessário, sentença
reformada. Pedido improcedente. - A aritmética
não deixa qualquer dúvida de que a intenção
do legislador foi a de constituir a nova base de
cálculo, mediante a incorporação da gratifi-
cação especial, estabelecendo nova equação
para apuração da contraprestação pecuniária,
englobando num dos fatores da operação os
dois outros da fórmula anterior.
Apelação Cível nº 000.186.404-0/00 - Comarca
de Belo Horizonte - Apelante(s): 1º) JD 1ª V. da
Faz. da Comarca de Belo Horizonte, 2º) Estado
de Minas Gerais - Apelado(s): Márcio Eustáquio
Silveira e outros - Relator: Exmo. Sr. Des. José
Francisco Bueno - Relator para o acórdão:
Exmo Sr. Des. Cláudio Costa.

Ementa: Ação ordinária - Controle jurídico do ato
administrativo - Servidor público - Cargo em
comissão - Gratificação especial. - Ao Poder
Judiciário incumbe o controle de atos adminis-
trativos, quanto à adequação à lei que o informa.
Porquanto não suprimida pela Lei nº 11.728/94
a gratificação especial de que trata a Lei nº
9.529/87, é de ser assegurada ao servidor
aposentado ou da ativa, ocupante de cargo em
comissão junto ao Estado de Minas Gerais.
Apelação Cível nº 000.186.524-5/00 -
Comarca de Belo Horizonte - Apelante(s): 1º)
JD da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de
Belo Horizonte, 2º) Estado de Minas Gerais -
Apelado(s): Antônio Lopes Pinheiro - Relator:
Exmo. Sr. Des. Corrêa de Marins.

Ementa: Administrativo - Servidor público -
Gratificação especial da Lei nº 9.529/87 - Sua

supressão - Alegação de revogação tácita da
referida lei com o advento da Lei nº 11.728/94 -
Equívoco de interpretação do Estado - Alegação
de duplo benefício - Descaracterização deste -
Conseqüente prevalecimento da gratificação
suprimida. - A Lei nº 11.728/94 não revogou taci-
tamente a gratificação especial instituída pela
Lei nº 9.529/87, nem a absorveu ou incorporou
aos vencimentos dos ocupantes de cargos de
provimento em comissão que a auferiam. Ora,
se não houve incorporação da gratificação
referida, a pretensão do servidor à sua revigo-
ração não implica duplo benefício, mas tão-só o
seu restabelecimento, puro e simples, desde a
supressão, esta emanada de equívoco de inter-
pretação, por parte da Administração, que a con-
siderou incorporada.
Apelação Cível nº 000.188.028-5/00 - Comarca
de Belo Horizonte - Apelante(s): 1º) JD 2ª V. da
Faz. da Comarca de Belo Horizonte, 2º) Estado
de Minas Gerais - Apelado(s): Elza Silva Bahia
e outros - Relator: Exmo. Sr. Des. Hyparco
Immesi.

Ementa: Porque não suprimida pela Lei nº
11.728/94, a gratificação especial de que trata a
Lei nº 9.529/87 deve ser assegurada ao servidor
ocupante de cargo de direção, aposentado ou
da ativa.
Apelação Cível nº 000.188.081-4/00 - Comarca
de Belo Horizonte - Apelante(s): 1º) JD 2ª V. da
Faz. da Comarca de Belo Horizonte, 2º) Estado
de Minas Gerais - Apelado(s): Iris Diniz
Graciano e outros - Relator: Exmo. Sr. Des.
Carreira Machado.

Ementa: Servidor público - Cargo em comissão
- Lei nº 11.728/94 - Gratificação especial. - É
direito dos servidores públicos, ocupantes de
cargo em comissão, o recebimento da gratifi-
cação especial instituída pela Lei nº 9.529/87,
eis que não foi expressamente revogada e
nem consta do texto da Lei nº 11.728/94 que
tenha sido incorporada ao vencimento básico
dos funcionários.
Apelação Cível nº 000.188.127-5/00 -
Comarca de Belo Horizonte - Apelante(s): 1º)
O Juízo - 2º) DER/MG - Depto. de Estradas
de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
Apelado(s): Sebastião de Souza e outros -
Relator: Exmo. Sr. Des. Antônio Hélio Silva.

Ementa: Servidor público - DER/MG - Lei nº
9.529/87 - Gratificação especial - Incorporação -
Lei nº 11.728/94 - Inadmissibilidade. - A Lei nº
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11.728/94 não incorporou a gratificação especial
introduzida pela Lei nº 9.529/87. Precedentes.
Apelação Cível nº 000.188.460-0/00 - Comarca
de Belo Horizonte - Apelante(s): 1º) DER-
Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais, 2º) Durval Dornelas de
Oliveira e outros, 3º) JD da 1ª Vara da Fazenda
Pública e Autarquias da Comarca de Belo
Horizonte - Apelado(s): Os mesmos - Relator:
Exmo. Sr. Des. Páris Peixoto Pena.

Ementa: Servidor público - Cargo em comissão
- Lei nova alterando a base de cálculo dos
vencimentos - Gratificação especial introduzida
por lei anterior - Manutenção do pagamento. -
Se a lei nova, não obstante utilizar, de modo
pouco preciso, o termo remuneração, altera a
base de cálculo dos vencimentos dos servi-
dores, não se há de falar em revogação de
norma anterior que instituiu gratificação espe-
cial, seja porque a lei nova não tratou da
mesma matéria nem revogou a anterior
expressamente, seja porque, se o que houve
foi apenas a alteração da base de cálculo dos
vencimentos, nada obsta que a gratificação
continue a ser paga, agora calculada sobre os
novos vencimentos, de forma absolutamente
regular, sem que aí se possa falar em indevido
acúmulo de acréscimos pecuniários perce-
bidos por servidor público para fins de con-
cessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo
título ou idêntico fundamento.
Apelação Cível nº 000.191.608-9/00 - Comarca
de Belo Horizonte - Apelante(s): 1º) JD da 2ª
Vara da Fazenda da Comarca de Belo Horizonte,
2º) Estado de Minas Gerais - Apelado(s): Adamar
Nunes Coelho e outros - Relator: Exmo. Sr. Des.
José Antonino Baía Borges.

Ação declaratória e de cobrança - Lei 9.529/87
não derrogada pela Lei 11.728/94, que se
referiu a vencimento. - A lei posterior não der-
roga a anterior, a não ser quando trata da
mesma matéria. No caso, a Lei 11.728/94, que
se referiu a vencimento, e não a remuneração,
não fez qualquer referência à gratificação pre-
vista na Lei Estadual nº 9.529/87, não podendo
o administrador dar um alcance maior à lei do
que o legislador quis dar.
Apelação Cível nº 000.189.428-6/00 -
Comarca de Belo Horizonte - Apelante(s): 1º) JD
2ª V. da Faz. da Comarca de Belo Horizonte, 2º)
Estado de Minas Gerais - Apelado(s): Selma
Regina de Souza Albuquerque e outros - Relator:
Exmo. Sr. Des. Campos Oliveira.

Ementa: Administrativo - Gratificação especial
em cargos comissionados - Leis 9.266/86 e
11.728/94 - Coexistência - Ausência de revo-
gação. - A gratificação especial instituída pela
Lei 9.266/86 em favor dos detentores de car-
gos comissionados não foi suprimida nem
incorporada pela ulterior Lei 11.728/94, cujo
texto apenas se limitou a introduzir novo
critério de estabelecimento de cálculo dos
vencimentos daqueles cargos, sem interferir,
entretanto, direta ou indiretamente, em outras
vantagens devidas ao servidor.
Apelação Cível nº 000.192.449-7/00 - Comarca
de Belo Horizonte - Apelante(s): 1º) JD 1ª V. da
Faz. da Comarca de Belo Horizonte, 2º) Estado
de Minas Gerais - Apelado(s): Sara Ibrahim
Sarquiz Hogeron e outros - Relator: Exmo. Sr.
Des. Cláudio Costa.

Ementa: Gratificação especial - Manutenção. -
A gratificação especial não foi revogada, nem
expressa, tampouco tacitamente; por con-
seguinte o seu pagamento é mantido.
Apelação Cível nº 000.194.191-3/00 - Comarca
de Belo Horizonte - Apelante(s): 1º) O Juízo -
2º) Estado de Minas Gerais - Apelado(s):
Edimur Ferreira Faria - Relator: Exmo. Sr. Des.
Garcia Leão, j. em 12 de dezembro de 2000.

Ementa: Servidor - Cargo em comissão -
Gratificação especial - Lei 11.728/94 - Exegese.
- Inocorrendo disposição expressa na Lei
11.728/95 sobre a eventual revogação da
parcela salarial dos comissionados, denomina-
da gratificação especial, vedada estará à parte
empreender interpretação no sentido de que
esta fora absorvida pelo novo sistema de remu-
neração, em face desse texto de lei ter regido
toda a matéria, sob pena de atentar-se contra a
natureza especial dos cargos em comissão,
consoante se extrai do art. 37, V, da Constituição
da República. Sentença confirmada, em sede
de reexame necessário, prejudicado o recurso
voluntário.
Apelação Cível nº 000.198.440-0/00 - Comarca
de Belo Horizonte - Apelante(s): 1º) JD da 1ª
Vara da Fazenda da Comarca de Belo
Horizonte, 2º) Estado de Minas Gerais, 3º)
IGAM-Instituto Mineiro de Gestão de Águas -
Apelado(s): Antônio Fernando Soares de
Gusmão - Relator: Exmo. Sr. Des. Lucas Sávio
de Vasconcellos Gomes.

Feita esta pesquisa, observei que os votos
citados no acórdão rescindendo como sendo
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contrários aos autores foram proferidos, alguns,
em mandado de segurança, em que os pres-
supostos de admissibilidade foram muitas vezes
impeditivos de adentrar no mérito da questão. Os
mesmos Relatores, quando em outras ações,
votaram favoráveis à tese dos autores.

Sobre os demais acórdãos trazidos à
colação no acórdão rescindendo, tidos como con-
trários à tese dos autores, cabe ainda esclarecer
que , a rigor, nenhum deles enfrentou a questão
aqui discutida, ou seja, a lei tida como violada em
sua literalidade.

Assim é que, na Apelação Cível nº
58.081/1 - citada no voto rescindendo à fl. 498, a
matéria de direito não foi julgada, pois ali apenas
foi denegada a segurança porque “ensejando a
produção de provas suplementares às que acom-
panham o pedido, diligência esta que se mostra
infactível na estreita via do mandamus”. O
mesmo Relator daquele acórdão é favorável à
tese dos autores, em outros julgados.

No Mandado de Segurança nº 56.060/7 -
sendo Relator o Exmo. Sr. Des. Caetano Carelos,
a segurança foi denegada enfrentando o tema,
mas não houve discussão sobre o texto legal que
os autores aqui pretendem discutir como violado
em sua literalidade.

Na Apelação Cível nº 68.449/8, sendo
Relator o Exmo. Sr. Des. Lúcio Urbano, também
não houve discussão sobre o texto legal que os
autores aqui pretendem discutir como violado em
sua literalidade, tendo o Relator em outra oportu-
nidade julgado a favor da tese ora discutida.

Conclui-se que, embora o acórdão rescin-
dendo tenha afirmado que se trata de tema
polêmico, a polêmica se cinge a discussões
entre os próprios Pares, não havendo que se
dizer que a tese é polêmica apenas pela existên-
cia de alguns votos em contrário. E nesse caso
pode ser o tema discutido em ação rescisória, se
presente um dos pressupostos previstos para tal
no art. 485 do CPC.

Ressalto, ainda, que os poucos votos em
contrário à tese dos autores não representam o

dissídio previsto na Súmula 343 do STF, já que
são pouquíssimos e ainda porque uns não
enfrentaram o mérito, nenhum enfrentou a lei
tida como violada e a maioria foi proferida pela
mesma turma julgadora.

Assim se expressa, também, com ênfase, a
doutrina, sobre a hipótese de se discutir a contra-
riedade à interpretação da lei, como se vê do ensi-
namento de SÉRGIO RIZZI, acerca do alcance do
inciso V do art. 485 do CPC:

‘se a decisão rescindenda, ao aplicar o texto
legal, se filiou a uma corrente de interpre-
tação, será praticamente inviável o sucesso
da rescisória. A inexistência de controvérsia,
na jurisprudência, é, portanto, requisito que
deve concorrer para que se delineie a vio-
lação de literal disposição de lei. A diversi-
dade de interpretações, é inegável, indica que
o texto não tem sentido unívoco’, ou, noutras
palavras, que há várias interpretações pos-
síveis. Nesse sentido, fala-se que há violação
de literal disposição de lei quando se confi-
gura ‘afronta a sentido unívoco e incontro-
verso no preceito legal’ (Ação Rescisória, São
Paulo, 1979, p. 103).

Se é verdade que o voto do Relator do
acórdão rescindendo, Des. Abreu Leite, enfren-
tou o problema da revogação (fl. 492), adotando
o parecer ministerial ali citado, que concluiu que
a nova lei passou a regular integralmente a
matéria, contrariando a pretensão dos autores,
trata-se de um dos poucos votos contrários à
tese defendida pelos autores, e nesse voto a
referida lei aqui tida como violada ali não foi dis-
cutida, o que propicia, pelo menos em juízo de
admissibilidade da ação, a discussão sobre a
existência ou não de afronta à lei.

Também o voto proferido naquele acórdão
que enfrentou a matéria da revogação (fls. 509 e
seguintes), data venia, ao atentar que se tratava
de matéria controvertida, considerou alguns
acórdãos que não enfrentaram a questão de
fundo aqui decidida e, embora existam outros,
embora poucos, a configurar o dissídio, entendo
que não devem eles impedir a discussão que se
pretende aqui encadear, pois há que se ver se
houve a aplicação ou não da lei que aqui se pre-
tende discutir como violada.
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Entendo que não deve haver rigor no
entrave inicial da ação rescisória, devendo, em
regra, ser propiciada a discussão almejada. Há
que se convir, in casu, que, caso seja a ação
desde logo obstada, estar-se-ia julgando o
próprio mérito, sem adentrar na tese levantada
na rescisória.

Se é verdade que:

Não é bastante em si a invocação de decisões
que sobre a mesma causa de pedir levaram a
resultados diferentes, não sendo a ação
rescisória instrumento hábil a eventual uni-
formização de jurisprudência ou reparação de
tratamento diverso, que outros julgados sobre
a espécie hajam conferido a outras partes
(Supremo Tribunal Federal, Ação Rescisória
nº 1.213),

vê-se, neste caso, que a causa de pedir da
rescisória não é apenas a alegação de que ape-
nas um voto lhes foi desfavorável, com grande
e relevante maioria favorável, mas também a
alegação de violação a literal texto de lei, não
enfrentado nos votos desfavoráveis.

A ocorrência das hipóteses referidas nas
Súmulas 343 do STF e 134 do extinto TFR per-
mite o indeferimento da própria inicial, conforme o
fez o em. Relator, mas, data venia, entendo que
foram consideradas pelo acórdão rescindendo
premissas não verdadeiras, na citação dos
acórdãos tidos como parâmetro, quanto à contro-
vérsia, em relação à polêmica existente, o que
levou o eminente Relator a extinguir este feito
com base nos entendimentos espelhados naque-
las súmulas, que, porém, entendo não serem
aplicáveis.

Por outro lado, ao estabelecer a Súmula
nº 343/STF que:

Não cabe ação rescisória por ofensa à literal
disposição de lei, quando a decisão rescinden-
da se tiver baseado em texto legal de interpre-
tação controvertida nos tribunais,

há que haver controvérsia à luz da tese trazida
aos autos - e parece-me, de início, que tal não

houve, o que recomenda que se propicie a dis-
cussão em tema rescindendo.

Sobre a alegação de que não se permite
a ação rescisória que visa à interpretação da lei,
é de se consignar que existe grande controvér-
sia doutrinária e jurisprudencial sobre o alcance
da expressão “literal disposição de lei”.

O inigualável PONTES DE MIRANDA é
benévolo quanto ao cabimento da rescisória nos
casos de violação à lei e esclarece que “literal dis-
posição de lei”, como está no art. 485, inciso V, não
indica apenas o sentido da letra da norma, mas
quer dizer aí “expresso” ou “revelado” (Tratado da
Ação Rescisória, 5ª ed., Rio de Janeiro, 1976, p.
259).O consagrado processualista equipara a sen-
tença contra ius à sentença contra literam, como
expressões sinônimas, afirmando que:

pode haver a ação rescisória ainda quando a
infração do direito concerne àquelas regras
jurídicas sujeitas à interpretação, ou quando se
trata de costume, ou de direito extravagante,
ou singular, ainda que não notório. A infração
da ratio legis, como infração da regra jurídica
(contra literam), não escapa do art. 485, V (ob.
cit., p. 260-261).

Caberá rescisória, segundo PONTES DE
MIRANDA, por ofensa à literal disposição de lei,
tanto quando o juiz aplica uma lei que não devia
aplicar, como quando não aplica aquela que
devia ter aplicado. E explica:

A violação pode ser expressa, consciente, con-
fessada, declarada, ou inexpressa, incons-
ciente, dissimulada (conforme o Tribunal de
Justiça de São Paulo, em 20 de outubro de
1933), ocultada, velada, disfarçada. Não impor-
ta como seja ela. O que é preciso, para que se
componha o pressuposto da rescisão, é a vio-
lação em si, a negação do direito, conforme foi
definido. O direito é que há de ser expresso,
disse a Corte de Apelação do Distrito Federal
(17 de julho de 1925); não a violação, que pode
ser implícita (ob. cit., p. 293).

O mesmo mestre de todos nós, sobre o
assunto, enfaticamente ensina que “a infração
basta”. De modo algum, segundo o professor, há
de exigir-se o prequestionamento. “O que se exige
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para a ação rescisória por ofensa à regra jurídica
é que o juiz a tenha aplicado, e não devia, ou não
a tenha aplicado, se o devia”. Enfim, não é na dis-
cussão da norma, e sim “na aplicação ou na
ausência de aplicação que se revela o pressu-
posto do art. 485, V” (ob. cit., p. 289-290).

Quanto à alegação de que a rescisória
não se destina à interpretação da lei, realmente
assim o é, repito, o que não impede porém que
nela se discuta a interpretação que a ela se
deu, que pode ter sido errada ou acertada. Não
que se pretenda na rescisória a interpretação
da lei - que a isso não se destina tal tipo de
ação, mas pode nela se discutir se a sua inter-
pretação causou ofensa à literal disposição da
mesma ou de outra lei.

Assim, conforme escólio de JORGE
AMERICANO, é cabível a rescisória de julgado
que 

proclama um princípio contrário ao que estatui
o preceito legal, bem como o que nega a sua
aplicabilidade, ou o despreza, não o aplicando,
ou o ofende com interpretação errônea (Da
Ação Rescisória, 2ª ed., n. 70, p. 156).

NELSON NERY JÚNIOR também
enfrenta o tema com maior liberalidade, ou me-
lhor dizendo, com menor rigor, entendendo que
“Há um casuísmo traçado em lei (CPC, art. 485)
que sujeita o instituto jurídico a numerus
clausus (Código de Processo Civil, São Paulo:
Ed. RT, 1994, nota ao art. 485, p. 600).

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR,
embora não admita a rescisória para discutir
interpretação controvertida da lei, admite que
se discuta a interpretação dada à lei na ação
rescisória, afirmando que o erro grave na inter-
pretação da lei possibilita a rescisão do julgado,
dizendo que

Quando o Código, excepcionalmente, admite a
rescisão da sentença passada em julgado a
pretexto de violação de literal disposição de lei,
o faz tendo em mira o erro grave do julgador na
inteligência da norma, ou seja, o erro que lhe
conspurca o sentido unívoco e lhe frustra o
objetivo evidente. Pressupõe essa franquia

legal que, de forma alguma, a norma pudesse
ser desprezada ou entendida da forma com que
o foi pela sentença (A Ação Rescisória e o
Problema da Superveniência do Julgamento da
Questão Constitucional, in Doutrinas).

Não há, portanto, que se seguirem as
regras enérgicas e com rigidez olímpica, na
fase de admissibilidade da rescisória, visto que
a fundamentação é que delineia o alcance do
pedido e a sua possibilidade jurídica.

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR nos
fornece excelente lição:

Como o dever básico do juiz é compor a lide
segundo o direito positivo (CPC, art. 126), a
sentença torna-se rescindível quando se julga
a causa deixando de aplicar a norma legal cor-
respondente ao conflito deduzido em juízo.
Nessa recusa de fazer a devida incidência da
lei ao caso sub iudice configura-se a maneira
mais evidente de violar literal disposição de lei.
Mas, também, ocorre o mesmo vício senten-
cial quando se desfigura o alcance da lei,
fazendo-a incidir sobre fato que, evidente-
mente, não corresponde à situação fática cogi-
tada pelo legislador (Parecer - Ação Resci-
sória - Sentença ultra petita, (publicada no
Juris Síntese nº 31 - set./out. de 2001).

E completa, adiante:

Para admitir-se a rescisória basta que a sen-
tença, ao fazer incidir a regra no caso concreto,
tenha violado seu sentido, seu propósito
(RSTJ, 27/247).

O entendimento contido na Súmula nº 343
do STF não impede o acesso ao juízo rescisório
quando se pretende não a interpretação de lei
considerada controvertida pelos tribunais, mas
se pretende discutir se a sua interpretação violou
literal disposição de lei.

Ora, é precisamente isso que alegam os
autores. Assim sendo, em juízo prévio de admis-
sibilidade, entendo que a ação deva ser rece-
bida, propiciando a discussão em sede mais
ampla, devendo a matéria, assim, ser decidida
no mérito, caso não haja outro óbice ao seu
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seguimento ou surja alguma matéria preliminar
que deve ser antes analisada.

Assim sendo e com essas considerações,
pedindo vênia ao em. Relator, dou provimento ao
agravo regimental.

O Sr. Des. Nilson Reis - Sr. Presidente.
Pedindo vênia ao eminente Relator, acompanho o
voto da eminente Primeira Vogal. Dou provimento.

O Sr. Des. Jarbas Ladeira - Sr.
Presidente. Também adiro aos fundamentos do
substancioso voto da eminente Primeira Vogal
e, com respeitosa vênia ao eminente Relator,
dou provimento ao agravo regimental.

O Sr. Des. Brandão Teixeira - Sr.
Presidente. Rogo vênia ao eminente Relator
para aderir ao dispositivo do voto da eminente

Des.ª Primeira Vogal, tendo em vista que, em
situações semelhantes em que esta questão foi
colocada, acompanhei aqueles que deram pela
rescindibilidade do acórdão.

Dou provimento.

O Sr. Des. Eduardo Andrade - Sr.
Presidente. Data venia, também dou provimento.

O Sr. Des. Geraldo Augusto - Sr.
Presidente. Pedindo vênia, também acompanho
a Des.ª Vanessa Verdolim Hudson Andrade.

O Sr. Des. Caetano Levi Lopes - Sr.
Presidente. Pedindo vênia ao eminente Relator,
também dou provimento.

Súmula - DERAM PROVIMENTO, VEN-
CIDO O RELATOR.

-:::-

Ementa oficial: Mandado de segurança -
Servidor aposentado - Reingresso mediante
concurso público - Cargos técnicos de mesma
natureza - EC 20/1998 - Cumulação de aposen-
tadorias - Inadmissibilidade. - O servidor
aposentado que reingressa no serviço público
por concurso não faz jus a uma segunda
aposentadoria em cargo técnico de mesma
natureza, ainda que o seu retorno tenha ocorrido
antes do advento da EC 20/1998, permitindo-se-
lhe cumular proventos de aposentadoria com
vencimentos do cargo atual, enquanto o exercer,

pois há a vedação à “percepção de mais de uma
aposentadoria à conta do regime previdenciário
do art. 40 da Constituição Federal, ressalvadas
as aposentadorias decorrentes dos cargos acu-
muláveis constitucionalmente”.

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

SERVIDOR APOSENTADO - CONCURSO PÚBLICO - REINGRESSO ANTERIOR À EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 20/1998 - CARGOS TÉCNICOS DA MESMA NATUREZA - CUMULAÇÃO

DE APOSENTADORIAS - INADMISSIBILIDADE 

- O servidor aposentado que reingressa no serviço público por concurso não faz jus a uma segunda
aposentadoria em cargo técnico de mesma natureza, ainda que o seu retorno tenha ocorrido antes
do advento da EC 20/1998, o que lhe permitia cumular proventos com vencimentos do cargo que
passou a exercer, pois vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de
previdência previsto no art. 40 da Constituição Federal, ressalvadas as aposentadorias decorrentes
dos cargos acumuláveis na forma daquela Carta.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0133.04.014660-6/002 - Comarca de Carangola - Relator: Des.
NEPOMUCENO SILVA
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e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2004. -
Nepomuceno Silva - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Nepomuceno Silva - Presentes
os requisitos de sua admissibilidade, conheço do
recurso.

Trata-se de recurso de apelação contra
sentença (fls. 58/60) proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 1ª Vara da Comarca de Carangola, nos
autos de mandado de segurança impetrado por
Vera Regina Valentim Conde (apelante) contra
ato da Diretora-Geral da 5ª Superintendência
Regional de Ensino e Educação, a qual denegou
a ordem e revogou a liminar concedida.

Nas razões recursais (fls. 64/68), erige-
se o inconformismo da apelante, argumentan-
do, em síntese: que o deferimento do afasta-
mento preliminar é poder-dever imposto à
Administração; que o Estado de Minas Gerais
ainda não se pronunciou acerca da constitu-
cionalidade do benefício de aposentadoria; que
a documentação acostada aos autos demonstra
que faz jus à aposentação; e que a vedação,
hoje existente, quanto ao acúmulo de provento
e cargo público não pode atingi-la, vez que se
aposentou e reingressou no serviço público em
data anterior ao advento da EC 20/98.

O recurso não foi contra-arrazoado.

A ilustre Promotoria de Justiça reporta-se
ao parecer final, no qual opina pela denegação
da ordem pleiteada (fls. 51/55/80/83).

Distribuído o feito, colheu-se o parecer
da douta PGJ, que nele oficiou.

Contra a decisão que recebeu o presente
apelo no efeito devolutivo, a impetrante interpôs
Agravo de Instrumento (1.0133.04.014660-
6/001), no qual lhe concedi a assistência judi-
ciária gratuita.

A apelante, aprovada em concurso público
de provas e títulos, reingressou no serviço público
em 18.9.1990, sendo nomeada no cargo de
Inspetora Escolar (nível 6, grau B - IE6B), quando
não existia vedação legal para esse acúmulo,
porquanto já era aposentada em um cargo de
inspeção escolar (IE6E), cuja proibição foi imposta
pela Emenda Constitucional nº 20/1998.

Negado o suposto direito à aposentadoria
voluntária, com proventos proporcionais ao tempo
de contribuição, a apelante impetrou o presente
writ, sendo-lhe deferido o pedido liminar de afas-
tamento preliminar (fl. 38), que restou revogado
com a denegação da ordem.

Não assiste razão à apelante, data venia.

Pretende a apelante beneficiar-se de
uma segunda aposentadoria em cargo técnico
de mesma natureza, hipótese vedada constitu-
cionalmente, nos termos do art. 37, § 10, da
Constituição Federal (parágrafo acrescentado
pelo EC 20/1998), verbis:

É vedada a percepção simultânea de proventos
de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos
arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo,
emprego ou função pública, ressalvados os car-
gos acumuláveis na forma desta Constituição, os
cargos eletivos e os cargos em comissão decla-
rados em lei de livre nomeação e exoneração.

São inconfundíveis a excepcionalidade
de acumulação de proventos de aposentadoria
e remuneração de cargo, e a possibilidade de
acumulação de mais de uma aposentadoria,
como preleciona ALEXANDRE DE MORAES
(Direito Constitucional, 16. ed., São Paulo: Atlas,
2004, p. 342), verbis:

Além disso, a EC nº 20/98 estabeleceu, perma-
necendo inalterada pela EC nº 41/03, a
vedação à percepção de mais de uma aposen-
tadoria à conta do regime previdenciário do art.
40 da Constituição Federal, ressalvadas as
aposentadorias decorrentes dos cargos acu-
muláveis constitucionalmente.

Com cautela, já afirmava no voto proferi-
do no agravo alhures que:
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embora a plausibilidade do direito invocado seja
questão que será melhor examinada no julga-
mento do recurso de apelação, é duvidoso o
direito da agravante de cumular duas aposenta-
dorias em cargos técnicos.

A apelante, convenientemente, colaciona
parte do voto proferido na Apelação Cível nº
1.0000.00.237705-9/000 (j. em 20.5.2002), a
qual dá lastro - apenas na aparência - à sua
pretensão, pois o eminente Desembargador
Dorival Guimarães Pereira (Relator) assevera,
verbis:

Ressalto, ainda, que a impetrante poderá acu-
mular proventos com remuneração até que
deixe de exercer o cargo que ocupa, não
podendo vir a acumular os proventos do antigo
cargo com os do novo. Com isto quero dizer
que, se ainda em vigor as normas trazidas pela
EC 20/98 e incorporadas da Carta Maior, não
poderá a impetrante, no futuro, acumular dois
proventos, por força do art. 40, § 6º, que não é
excetuado pelo art. 11 da Emenda.

Essa concatenação não afronta o institu-
to do direito adquirido, máxime porque, à época
da multicitada emenda constitucional, a ape-
lante tinha apenas expectativa de direito, pois
ausentes, então, os requisitos imprescindíveis à
aposentadoria.

Há nos autos questões que desinteres-
sam ao objeto estreito do palco mandamental,
razão por que descabe, aqui, considerá-las.

Ante tais expendimentos, reiterando
vênia, nego provimento ao recurso.

Custas recursais, ex lege.

É como voto.

O Sr. Des. Cláudio Costa - De acordo.

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

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

ICMS - DERIVADOS DE PETRÓLEO - OPERAÇÃO INTERESTADUAL - HIPÓTESE DE NÃO-
INCIDÊNCIA - ART. 155, § 2º, X, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ESTADO DE DESTINO -

NÃO-ABRANGÊNCIA - RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO - RESPONSABILIDADE
DO DISTRIBUIDOR - DESTINATÁRIO - TRR - EXTEMPORANEIDADE DAS INFORMAÇÕES -

EXIGÊNCIA DO IMPOSTO - IMPOSSIBILIDADE - CDA - LEI REVOGADA - VIGÊNCIA À ÉPOCA
DA INFRAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE - SENTENÇA - REQUISITOS - OBSERVÂNCIA -

APELAÇÃO - ÂMBITO DA DEVOLUÇÃO - TAXA SELIC - CORREÇÃO DE TRIBUTOS -
HONORÁRIOS DE ADVOGADO - FIXAÇÃO

- Só por mencionar norma legal revogada, mas em vigor na época em que cometidas as
infrações que geraram a autuação, não é nula a CDA.

- Não é nula a sentença proferida em sede de embargos de declaração se presentes o dispositivo,
através da expressa afirmação de haver negado provimento aos embargos declaratórios, bem
como a fundamentação, decidindo-se que as questões apontadas pela então embargante eram, na
verdade, inconformismo com a prestação jurisdicional.

- A apelação, nos termos do art. 515 do CPC, devolve ao Tribunal o conhecimento de toda a
matéria impugnada, delimitada no pedido inicial, não se admitindo possam ser apreciadas
questões novas suscitadas somente em sede recursal.

- A hipótese de não-incidência prevista no art. 155, § 2º, X, b, da Constituição Federal restringe-se
ao Estado de origem, não abrangendo o Estado de destino das mercadorias, ao qual caberá o
ICMS sobre elas incidente até a operação final.
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Ementa oficial: Tributário - Substituição tri-
butária - Operações interestaduais - Derivados de
petróleo - Distribuidor - TRR - Extemporaneidade
de informações. - Segundo o STF, “a imunidade ou
hipótese de não-incidência contemplada na alínea
b do inc. X do § 2º do art. 155 se restringe ao
Estado de origem, não abrangendo o Estado de
destino da mercadoria, onde são tributadas todas
as operações que compõem o ciclo econômico por
que passam os produtos, independentemente de
se tratar de consumidor final ou intermediário” (RE
190.992-RN - Relator Min. Ilmar Galvão). O
RICMS/96 prevê a responsabilidade do distri-
buidor, mesmo situado em outra unidade da
Federação, pela retenção e recolhimento do ICMS
devido por produtos remetidos para distribuidores,
atacadistas ou varejistas situados em Minas
Gerais, inclusive quando o destinatário seja Trans-
portador Revendedor Retalhista (TRR). A extem-
poraneidade das informações prestadas não atrai
para o TRR a responsabilidade do recolhimento do
imposto devido, que, nos termos das normas
legais, ocorre quando há omissão ou fornecimento
de informações falsas ou inexatas.

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 NEGAR
PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

Belo Horizonte, 11 de novembro de 2004.
- Carreira Machado - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Carreira Machado - Trata-se de
recursos de apelação cível interpostos por T. A. Oil
Distribuidora de Petróleo Ltda. e pela Fazenda
Pública do Estado de Minas Gerais contra a sen-
tença de fls. 197/205, proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 1ª Vara de Feitos Tributários da
Comarca de Belo Horizonte, que, nos autos dos
embargos opostos pela T. A. Oil Distribuidora de
Petróleo Ltda. à execução fiscal que lhe move a
Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais, jul-
gou improcedentes os embargos.

Sustenta a apelante, T. A. Oil Distribuidora
de Petróleo Ltda., fls. 219/229, que a sentença
proferida nos embargos de declaração é nula
por ausência de dispositivo e de fundamen-
tação, bem como por não ter apreciado as con-
tradições e omissões alegadas; que a CDA é

- O RICMS/96 prevê a responsabilidade do distribuidor, mesmo situado em outra unidade da
Federação, pela retenção e recolhimento do ICMS devido por produtos remetidos para distri-
buidores, atacadistas ou varejistas situados em Minas Gerais, inclusive quando o destinatário for
Transportador Revendedor Retalhista (TRR).

- A extemporaneidade das informações de que tratam o Convênio 03/99 e o RICMS/96, na redação
que vigorou até 31.12.2001, não atrai a responsabilidade do Transportador Revendedor Retalhista
(TRR) pelo recolhimento do imposto devido, que, nos termos da legislação, ocorre quando há
omissão ou fornecimento de informações falsas ou inexatas.

- Possível a aplicação da Taxa Selic como índice de correção dos tributos a partir de 1996.

- Nas execuções, embargadas ou não, os honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 20, §
4º, do CPC , serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidos o grau de zelo do
profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho reali-
zado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 20, § 3º), não ficando o julgador
adstrito aos limites percentuais de 10% e 20%.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.03.053400-2/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
CARREIRA MACHADO
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nula por fundamentar-se em lei revogada, por
não ter o termo inicial para o cálculo da correção
monetária, por não ter o valor originário da dívi-
da e seu termo inicial, por não ter o valor dos
índices utilizados para a atualização do débito,
por não ter planilha de atualização e por não
conter especificação da lei federal que autoriza
a correção pela Taxa Selic.

Quanto ao mérito, alega que as infrações
apontadas na CDA são atípicas e não possuem
embasamento fático; que o óleo diesel e a gaso-
lina foram destinados a empresa localizada no
Estado do Rio de Janeiro, sendo atípicas a
competência e a legitimidade da exeqüente para
exigir o referido tributo, principalmente porque
incidente sobre toda a operação; que a manu-
tenção da sentença implicará bis in idem, já que
o Estado do Rio de Janeiro poderá também exigir
o tributo; que o máximo que poderia exigir o Fisco
mineiro é a diferença do valor da aquisição pelo
TRR (Transportador Revendedor Retalhista) e o
valor de aquisição pelos varejistas mineiros; que
a Ubigás (TRR) deve, no mínimo, ser exclusiva-
mente responsabilizada pelos meses em que o
relatório foi enviado à executada fora do prazo
previsto; que a operação tributada, nos termos da
Constituição Federal, é imune, visto que se refere
a operação interestadual; que há a impossibili-
dade de aplicação da Taxa Selic para atualização
do crédito tributário.

A Fazenda Pública do Estado de Minas
Gerais, fls. 249/252, requer a reforma da sentença
em relação aos honorários, que foram fixados em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor considerado
por ela insignificante diante do crédito executado
(0,25% do crédito embargado), requerendo a fi-
xação no percentual entre 10 e 20%, conforme
preceituado no § 4º do art. 20 do CPC.

Conheço dos recursos porque presentes
os requisitos de admissibilidade.

A preliminar de nulidade da CDA, por fun-
damentar-se em lei revogada, não prospera.

A executada foi autuada por infrações
cometidas no período de abril a novembro de
1999. O art. 192, III, b, e o art. 196, § 1º, Capítulo

XVIII (Das operações relativas a derivados de
petróleo, lubrificantes e outros produtos) do
Anexo IX do RICMS estiveram em vigor até
02.07.1999, quando foram revogados pelo
Decreto nº 40.456, que acrescentou ao referido
anexo o Capítulo XLIX (Das operações relativas
a combustíveis, lubrificantes e outros produtos).
Do exposto, constato não existir a nulidade apon-
tada, visto que a norma revogada que consta na
CDA estava em vigor no momento em que foram
cometidas as infrações pelas quais foi autuada,
motivo pelo qual correta a CDA ao citá-la.

Rejeito esta preliminar.

A preliminar de nulidade da sentença que
decidiu os embargos de declaração também
deve ser rejeitada.

Ao contrário do que é alegado pela
apelante, T.A. Oil Distribuidora de Petróleo
Ltda., a sentença dos embargos de declaração
apresenta dispositivo. Segundo leciona JOSÉ
RUBENS COSTA (in Tratado do Processo de
Conhecimento. Rio de Janeiro: Editora Juarez
de Oliveira Ltda., 2003, p. 904-905):

Por dispositivo se entende o que vem a ser deci-
dido pela sentença. (...) Na parte dispositiva, o
juiz dispõe sobre o pedido, vale dizer, sobre o
que as partes pediram. Assim o fazendo, afirma
simplesmente: julgo procedente a ação e conde-
no o réu..., e declaro..., e decreto...

Compulsando a sentença dos embargos
de declaração, constato ter sido ela expressa:
“Pelo exposto, nego provimento aos embargos
de declaração” (fl. 218).

Também presente a fundamentação, visto
ter a sentença decidido que as questões apon-
tadas pela então embargante eram, na verdade,
inconformismo com a prestação jurisdicional.

Rejeito também esta preliminar.

As demais preliminares de nulidade da CDA
(por ausência do termo inicial para o cálculo da
correção monetária, por não ter o valor originário
da dívida e seu termo inicial, por não ter o valor dos
índices utilizados para a atualização do débito e
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por não ter planilha de atualização) não serão ana-
lisadas, visto que não foram alegadas na inicial dos
embargos, tratando-se, pois, de inovação em sede
recursal, o que é vedado.

A apelação, nos termos do artigo 515 do
Código de Processo Civil, devolve ao tribunal o
conhecimento de toda a matéria impugnada,
delimitada no pedido inicial.

Na lição de ALEXANDRE FREITAS
CÂMARA:

Considerando que o apelante só pode impugnar,
com seu recurso, aquilo que foi efetivamente
decidido, o âmbito de devolução fica, por isto
mesmo, limitado, não se podendo admitir que o
tribunal aprecie questões estranhas aos limites
do julgamento recorrido (in Lições de Direito
Processual Civil, v. II, 7ª ed., Rio de Janeiro: Ed.
Lumen Juris, 2003).

Passo à análise do mérito.

O envio de óleo diesel e de gasolina feito
pela T. A. Oil Distribuidora de Petróleo Ltda., locali-
zada no Estado do Espírito Santo, à Ubigás TRR
Ltda., localizada no Estado do Rio de Janeiro, é
fato incontroverso nos autos, assim como o fato,
comprovado pela ora primeira apelante, de que foi
comunicada pelo TRR sobre os produtos por ela
comercializados para os Estados de Minas Gerais
e do Espírito Santo (fls. 53/59).

Os artigos do Regulamento do ICMS/96,
citados na CDA, dispõem sobre a responsabili-
dade do distribuidor, mesmo situado em outra
unidade da Federação, pela retenção e recolhi-
mento do ICMS devido por produtos remetidos
para distribuidores, atacadistas ou varejistas situa-
dos em Minas Gerais, inclusive quando o destina-
tário seja Transportador Revendedor Retalhista
(TRR) (art. 192, III, b, do Anexo IX do RICMS/96,
em vigor até 02.07.99, e art. 372, II, b, do
RICMS/96, em vigor a partir de julho de 1999).

Dispõe a cláusula décima do Convênio
ICMS 105/92 que:

A distribuidora a que se refere a alínea c do
inciso III da cláusula anterior, na condição de

sujeito passivo por substituição, à vista da
relação recebida, deverá efetuar o recolhimento
do imposto devido na operação realizada pelo
Transportador Revendedor Retalhista - TRR,
calculado sobre o valor das operações rela-
cionadas, em favor da unidade federada de des-
tino das mercadorias, deduzindo este valor do
recolhimento seguinte em favor da unidade
federada indicada na alínea b do inciso III da
cláusula anterior.

A cláusula vigésima do Convênio 03/99 não
socorre a primeira apelante, ao pretender imputar
a responsabilidade ao TRR, visto que referido dis-
positivo prevê que “a distribuidora de combustíveis,
o importador ou TRR responderá pelo recolhimen-
to dos acréscimos legais previstos na legislação da
unidade federada de destino das mercadorias, na
hipótese de entrega das informações previstas no
Capítulo V fora do prazo estabelecido na cláusula
décima sexta”, ou seja, a responsabilidade é ape-
nas pelo recolhimento dos acréscimos legais,
quando as informações forem apresentadas fora
do prazo, e não pelo imposto devido, já que, nos
termos da cláusula décima nona do mesmo con-
vênio, na redação que vigorou de 26.04.99 até
31.12.2001, a responsabilidade pelo recolhimento
do imposto decorre da omissão ou apresentação
de informações falsas ou inexatas.

A distinção entre as cominações decor-
rentes de entrega extemporânea e de omissão
ou entrega de informações falsas ou inexatas
consta também no RICMS/96, que dispunha no
art. 383, na redação que vigorou de 1º.07.99 a
31.12.2001, que:

o distribuidor, o importador ou o TRR responderá
pelo recolhimento dos acréscimos legais previs-
tos na legislação deste Estado, na hipótese de
entrega das informações previstas na Seção VI
deste Capítulo fora dos prazos estabelecidos,

dispondo o art. 384 (também na redação anterior)
que

a falta de entrega pelo distribuidor, importador
ou TRR, por 2 (dois) meses, consecutivos ou
alternados, das informações previstas na
Seção VI deste Capítulo, implica a obrigato-
riedade do recolhimento do imposto por meio
da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos
Estaduais (GNRE), por ocasião da saída da
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mercadoria de seu estabelecimento, devendo
a 3ª via do documento de arrecadação acom-
panhar o seu transporte.

Ao embargar a execução fiscal, a primeira
apelante apresentou documentos comprovando
que a Ubigás TRR Ltda. lhe comunicou a comer-
cialização de produtos para o Estado de Minas
Gerais. A extemporaneidade de algumas das
informações prestadas não atrai para o TRR o
recolhimento do imposto devido, já que, nos ter-
mos das normas legais citadas, isso ocorre quan-
do há omissão ou fornecimento de informações
falsas ou inexatas.

A alegação de que a operação tributada
estaria infringindo o disposto no art. 155, II, § 2º, X,
b, da CF/88, por estar o Fisco estadual tributando
operação interestadual, também não procede,
diante do entendimento do STF, no julgamento do
RE 198.088-SP. No seu voto o Min. Ilmar Galvão
consignou que:

É patente, entretanto, que não se está, no caso,
diante de imunidade propriamente dita, mas de
genuína hipótese de não-incidência do tributo -
como aliás, se acha expresso no inc. X do § 2º
do art. 155 da CF - , restrita ao Estado de origem,
não abrangendo o Estado de destino, onde são
tributadas todas as operações que compõem o
ciclo econômico por que passam os produtos
descritos no dispositivo em enfoque, desde a
produção até o consumo.
Não beneficia, portanto, o consumidor, mas o
Estado de destino do produto, ao qual caberá
todo o tributo sobre ele incidente, até a ope-
ração final. Do contrário, estaria consagrado
tratamento desigual entre consumidores,
segundo adquirissem eles os produtos que
necessitam no próprio Estado, ou no Estado
vizinho, o que não teria justificativa.

O mesmo posicionamento também foi ado-
tado no julgamento do RE 190.992-RN - Relator
Min. Ilmar Galvão, julgado em 12.11.2002:

Ementa: Substituição tributária. Combustível e
outros derivados de petróleo. Legitimidade.
Precedentes. - A legitimidade do regime de reco-
lhimento do ICMS por substituição tributária foi
afirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE
213.396, de minha relatoria. Entendimento reite-
rado nos REs 220.308, Relator Ministro Marco

Aurélio, e 216.867, Relator Ministro Moreira
Alves, entre outros. A imunidade ou hipótese de
não-incidência contemplada na alínea b do inc. X
do § 2º do art. 155 restringe-se ao Estado de
origem, não abrangendo o Estado de destino da
mercadoria, onde são tributadas todas as ope-
rações que compõem o ciclo econômico por que
passam os produtos, independentemente de se
tratar de consumidor final ou intermediário.
Entendimento adotado no julgamento do RE
198.088, de que fui Relator. No mesmo sentido,
o RE 227.466-AgR, Relator Ministro Sepúlveda
Pertence, o RE 272.127-AgR, Relatora Ministra
Ellen Gracie, e o RE 201.703, Relator Ministro
Moreira Alves. Agravo regimental desprovido.

Em relação à Taxa Selic, sempre defendi
posição contrária à sua utilização como índice de
correção. Entretanto, diante dos inúmeros pronun-
ciamentos dos Tribunais Superiores, revi meu posi-
cionamento sobre o assunto, admitindo a apli-
cação da Taxa Selic para correção de tributos
cujos fatos geradores sejam posteriores a 1996.

Peço vênia ao eminente Desembargador
Almeida Melo para trazer à colação trecho do
voto proferido por ele no julgamento dos
Embargos Infringentes nº 233.864-8/02, julgados
em 05 de dezembro de 2002, que muito bem
explicita os fundamentos nos quais me baseei
para alterar minha posição:

Tenho reserva à adoção da taxa Selic somente
quando a incidência tributária ocorre antes da
lei que manda aplicar a Selic.
Embora a Selic não tenha sido criada por lei, foi
uma lei federal (Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de
1995) que a inseriu na legislação tributária, para
fins de imposto de renda.
Esta norma foi recepcionada pela legislação do
Estado de Minas Gerais (Lei nº 6.763, de 1975,
art. 226, parágrafo único, com a redação da Lei
nº 10.562, de 27 de dezembro de 1991).
A Resolução nº 2.816, de 23 de setembro de
1996, considerando o disposto no parágrafo
único do art. 226 da Lei Estadual nº 6.763, de 26
de dezembro de 1975, combinado com o artigo
13 da Lei federal nº 9.065, de 30 de junho de
1995, estabeleceu a Taxa Selic como a referên-
cia para a cobrança de juros moratórios sobre os
créditos tributários do Estado de Minas Gerais.
‘Art. 3º Os créditos tributários de que trata esta
Resolução, decorrentes do não-recolhimento
de tributos e multas, inclusive a de mora, nos



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 63-310, out./dez. 2004266

prazos fixados na legislação, convertidos em
quantidade de UFIRS, serão acrescidos de
juros de mora, equivalentes à taxa média men-
sal de captação do Tesouro Nacional relativa à
dívida mobiliária federal interna, especifica-
mente a taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia (Selic), divulgada
pelo Banco Central do Brasil’.
Mas a Resolução nº 2.825, de 31 de outubro de
1996, do Secretário de Estado da Fazenda,
postergou o termo inicial dos juros para 1º de
dezembro de 1996. Ressalvou o mês do paga-
mento, que será de 1% (art. 3º, § 2º). Com essa
iniciativa, preservou a garantia constitucional.

Conforme se verifica nos autos, trata-se
de execução fiscal de débitos do período de
abril a novembro de 1999, que devem ser cor-
rigidos pela Taxa Selic.

Nego provimento ao primeiro recurso.

Passo à análise do recurso interposto pela
Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais.

O inconformismo da segunda apelante
cinge-se à fixação dos honorários advocatícios.

O art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil
preceitua que nas execuções, embargadas ou
não, os honorários advocatícios serão fixados
consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidos
o grau de zelo do profissional, o lugar da pres-
tação do serviço e a natureza e a importância da
causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço (art. 20, § 3º).

ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS tece a
respeito os seguintes esclarecimentos, ipsis litteris:

A Lei 8.952/94 acrescentou no § 4º do art. 20 as
execuções, embargadas ou não, de forma tal
que os honorários nelas fixados sigam também

as normas da eqüidade, e não do valor do pedi-
do ou do proveito alcançado. Isto quer dizer
que, em tais hipóteses, não há qualquer limi-
tação para mais ou para menos, devendo o juiz
orientar-se pelos critérios do parágrafo anterior,
isto é, levando em conta o grau de zelo profis-
sional, o lugar da prestação do serviço, a natu-
reza e a importância do trabalho realizado e o
tempo exigido para o serviço. Assim, pois, em
execução de valor altíssimo, a fixação de hono-
rários, no caso de atendimento imediato do
pedido pelo devedor, poderá ser arbitrada pelo
juiz em um por cento, cinco por cento, dez por
cento, vinte por cento etc., mas, no caso de
prosseguir a execução e até haver apresen-
tação de embargos, a alíquota poderá elevar-se
em quantia que atenda às condições do tra-
balho dispendido, sem limitação prevista que
não o bom-senso judicial (SANTOS, Ernane
Fidélis dos. Manual de Direito Processual Civil.
São Paulo: Saraiva, 1997).

Portanto, justa a fixação dos honorários
advocatícios em R$5.000,00 (cinco mil reais)
por ser o valor compatível com a importância da
atividade exercida pelo Advogado do Estado no
processo, resguardando ainda um patamar
remuneratório mínimo compatível com a digni-
dade da profissão.

Ante o exposto, nego provimento a
ambas as apelações.

Custas, na forma da lei.

O Sr. Des. Almeida Melo - De acordo.

O Sr. Des. Célio César Paduani - De
acordo.

Súmula - REJEITARAM PRELIMINARES
E NEGARAM PROVIMENTO A AMBOS OS
RECURSOS.

-:::-

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - EXAME DE DNA CONVERGENTE - ALIMENTOS -
FIXAÇÃO - SÚMULA 277 DO STJ - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - CONCESSÃO - DECISÃO NÃO

FUNDAMENTADA

- A confissão do investigado de consórcio carnal, aliado ao exame de DNA convergente àquela
paternidade, induz à procedência do pedido investigatório.
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- O pedido de alimentos, cumulado na ação de investigação de paternidade, é devido desde a
citação consoante pacificado pelo enunciado da Súmula 277 do STJ, devendo entretanto os fix-
ados pela sentença ser reduzidos quando as circunstâncias assim o determinarem.

- Tendo sido formulado desde a constestação o pedido de assistência judiciária, embora somente
na sentença examinado e indeferido, deve entretanto ser concedido, se preenchidos os requisitos
legais e se aquela decisão se achar destituída de qualquer fundamento.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0567.97.001027-6/001 - Comarca de Sabará - Relator: Des. FRANCISCO
FIGUEIREDO

Ementa oficial: Ação investigatória de pater-
nidade - Confissão pelo réu de consórcio carnal e
o resultado do exame de DNA convergente -
Acolhimento sentencial - Pedido de assistência
judicial. - Quando o indeferimento é destituído de
argumento, a prudência recomenda a concessão.

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, 07 de dezembro de 2004.
- Francisco Figueiredo - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Francisco Figueiredo - Conheço
da apelação por própria e demoradamente
processada, registrando ser lamentável para o
Poder Judiciário uma simples investigatória de
paternidade ter, na primeira instância, 7 (sete)
anos de tramitação.

Trata-se de uma ação investigatória de
paternidade julgada procedente. O réu confes-
sou relacionamento íntimo com a mãe da auto-
ra, e o exame de DNA (fls. 42/44) consagra o
pedido exordial.

Inquestionavelmente, o investigado é o
pai da menor. Esdruxulamente, à fl. 78, diz o réu
reconhecer a paternidade da menor, pedindo
homologação, juntando, não obstante, certidão
de outra filha (fls. 78/79).

Com relação aos alimentos, a vigência de
sua obrigação é a partir da citação, isso é matéria
inclusive sumulada no STJ, de nº 277. Pouco
importa se a ação tramitou rapidamente ou não. O
menor demandou gastos e cuidados, que foram
atendidos e precisam ser reembolsados. Como
diz o ditado popular “não existe prato de comida
de graça”, alguém responde por ele.

Por outro lado, não interessa se o inves-
tigado - após o fato sub judice - contraiu
matrimônio com outra, teve três filhos e paga
aluguel. O fato sub judice não era novidade. A
responsabilidade é dele!

Entretanto, hei por bem reduzir a pensão
para dois terços (2/3) do salário mínimo vigente a
partir da citação, razão pela qual não há de se falar
de juros nem de correção monetária. Registro
minha discordância quanto à expedição da carta
precatória, o que deixou, pela jurisprudência, de
ser prática jurisdicional, pelo risco da modificação
ou até cassação da sentença. O vetusto artigo 8º
da Lei 883 há muito não tem aplicabilidade e tal
hipótese, no novo Código Civil, na parte de
Família, nem foi contemplada.

Finalmente, quanto à assistência judi-
ciária, concedo-a, data venia, por duas razões:
a primeira, porque o pedido foi juntado com a
contestação - fl. 17 -, e o nobre Colega não se
manifestou no curso da lide; a segunda, porque
somente na sentença foi indeferido o pedido de
assistência, destituído de qualquer argumento.

Assim sendo, dou parcial provimento à
apelação.

O Sr. Des. Nilson Reis - De acordo.
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O Sr. Des. Jarbas Ladeira - De acordo. Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO.

-:::-

ALIMENTOS - NOVO CASAMENTO DO DEVEDOR - ARTIGO 1.709 DO CÓDIGO CIVIL -
INTELIGÊNCIA - HONORÁRIOS - FIXAÇÃO

- O argumento de novo casamento como causa modificativa de não poder atender a pensão
estipulada não há de prevalecer em face do disposto no art. 30 da Lei 6.515/77 e, no art. 1.709
do Código Civil novo, que o ratificou.

- O percentual dos honorários na ação de alimentos deve ser fixado sobre o valor total de doze
(12) prestações, não sendo excessivos quando fixados no valor máximo de 20% (vinte por
cento), quando adequados à discussão da demanda.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0704.01.001980-7/001 - Comarca de Unaí - Relator: Des. FRANCISCO
FIGUEIREDO

Ementa oficial: Ação de alimentos - Argu-
mento de novo casamento como causa modi-
ficativa de não poder atender a pensão estipu-
lada - Descabimento a teor do artigo 30 da Lei
6.515, de 26 de dezembro de 1977, ratificado
pelo artigo 1.709 do atual Código Civil.

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 unani-
midade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 09 de novembro de 2004.
- Francisco Figueiredo - Relator.

Notas taquigráficas

Assistiu ao julgamento, por L.O.F., o Dr.
Flávio A. N. Arantes.

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

In casu, trata-se de uma ação de alimentos
que, formalmente, poderia ser considerada sim-
ples, mas que, em seu âmago, contém uma his-

tória singular - e que, à época, marcou-me muito -
conforme julgamento unânime de fls. 41/49.

O que dizia e previa nesse acórdão referido
não poderia ter o resultado esperado com a ação
que ora se julga. Decorrência natural e até
esperável.

Os pontos básicos a serem examinados
são os seguintes:

- Inaceitável a discussão de que o varão
não pode pagar a pensão porque constituiu nova
família. Essa discussão, além de esdrúxula, é
estéril, ao teor do artigo 30 da Lei 6.515, de 26 de
dezembro de 1977, revigorado no artigo 1.709 do
atual diploma substantivo legal.

- Diante da alegação de que a ex-mulher
tem renda e não precisa de pensão vale perguntar:

Quem tem renda apreciável - no bom
padrão que antes vivia - teria coragem de viver
num barracão como o de fls. 58/59? Tanto é
inadequado que seu filho, que faz curso univer-
sitário em Belo Horizonte, às expensas do pai,
não mora com a mãe (os autos silenciam). E foi
essa mesma mãe que, em tempos idos, para os
filhos não passarem dificuldades - como ela
esteve e está passando - consentiu que os
mesmos morassem com o pai.
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- Cinco (5) salários mínimos vigentes a
partir da citação foi uma pensão, conforme juris-
prudência remansosa, adequada.

Pouco ou nada mudará a situação do réu
e poderá minorar a situação difícil da ex-
esposa, contra a qual os autos não revelam a
menor pecha quanto a mau comportamento. É
uma questão até de dignidade. Nada impedirá a
varoa, além da pensão, de incursionar no mer-
cado de trabalho.

- Com relação aos honorários, não vejo
razão para maior discussão. A MM.ª Juíza fixou
o percentual de 20% (vinte por cento) sobre 12
(doze) valores mensais de pensão.

Tecnicamente, a sentença está correta. O
percentual fixado pela sentença incide sobre o
valor total de doze (12) prestações, ou seja, o
espaço de um ano. In casu, se a pensão é de
cinco (5) salários vigentes, teríamos cinco

salários sobre doze (12) meses, que é igual ao
valor de sessenta (60) salários.

Então os honorários seriam de 20% (vinte
por cento) de sessenta (60) salários vigentes.
Resumindo: os honorários serão no valor de doze
(12) salários mínimos vigentes. Hoje, salvo alte-
ração posterior a mudar a atual vigência, os hono-
rários traduzidos seriam de R$3.120,00 (três mil,
cento e vinte reais), que, convenhamos, são perfei-
tamente adequados para essa demanda.

Assim, confirmando a judiciosa sentença da
ilustre Colega de primeiro grau, sem deixar de re-
gistrar o excelente trabalho da Promotora de
Justiça, nego provimento a ambas as apelações
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.

-:::-

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DANOS MORAIS - CLONAGEM DE PLACAS DE
VEÍCULO - PROPRIETÁRIO CONDUZIDO À DELEGACIA - EQUÍVOCO RECONHECIDO -

REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE

- O princípio da legalidade abrange o da temperança, que deve nortear a ação de todo agente
público. Assim, agindo ele fora desses princípios, ao causar lesão ou transtorno significativo
a qualquer pessoa, traz, a reboque, a responsabilidade estatal e com ela o dever de indenizar.

- Responde o Estado por danos morais sofridos por proprietário de automóvel que se viu aborda-
do por policiais que, por uma falha no sistema estatal, o conduziram à delegacia por suspeita de
clonagem de placas de veículo, equívoco reconhecido dias após o constrangimento que reclama
reparação.

- O quantum indenizatório deve ser arbitrado com moderação, proporcionalmente às circunstâncias
do caso concreto, ao nível socioeconômico da parte autora, orientando-se o juiz pelo princípio da
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, não se admitindo seja propiciado o
enriquecimento sem causa.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0132.04.911356-7/001 - Comarca de Carandaí - Relator: Des.
NEPOMUCENO SILVA

Ementa oficial: Administrativo - Respon-
sabilidade civil do Estado - Danos morais causa-
dos por agentes policiais no desempenho da
função pública - Valor da indenização -

Proporcionalidade e razoabilidade entre a ofensa
e o dano - Abuso da cifra pedida. - 1. O princípio
da legalidade abrange o da temperança, que deve
nortear a ação de todo agente público. Assim,
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agindo ele fora desses princípios, ao causar lesão
ou transtorno significativo a qualquer pessoa, traz,
a reboque, a responsabilidade estatal e com ela o
dever de indenizar. - 2. Mas a indenização há de
se submeter, dentre o mais, ao princípío da razoa-
bilidade, não se admitindo que se elastere, propi-
ciando o enriquecimento sem causa.

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.

Belo Horizonte, 09 de dezembro de 2004.
- Nepomuceno Silva - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Nepomuceno Silva - Presentes
os requisitos de sua admissibilidade, conheço do
recurso.

Trata-se de apelação (fls. 173/177), inter-
posta por Márcio Aparecido Costa, contra a sen-
tença (fls. 167/171), proferida pelo MM. Juiz de
Direito da Comarca de Carandaí, a qual julgou
improcedente o pedido na ação de indenização
por danos morais, ali proposta contra o Estado
de Minas Gerais (apelado).

Inconformado com a decisão, insiste o
apelante nas suas razões iniciais, colimando uma
indenização por danos morais, já que fora, indevi-
damente, abordado por policiais militares, em
local aberto ao público, os quais alegaram que a
placa de seu veículo fora clonada, conduzindo-o,
por isso, até à delegacia. Todavia, cinco dias
após, constataram o erro da suspeita, quando,
somente aí, teve de volta seu veículo, situação
que, segundo aduz, causou-lhe grande constran-
gimento perante a comunidade local.

Houve contra-razões, em óbvia infirmação
(fls. 199/212).

Sem interesse ministerial.

Sem preliminares, passo ao exame do
mérito da questão, que, entretanto, diversa-
mente do decidido, deve ser julgado proce-
dente, data venia.

Explico.

Extrai-se dos autos que o autor estava em
um bar da Cidade de Caranaíba, onde fora passar
as festividades de fim de ano com seus familiares,
quando alguns policiais o abordaram e o condu-
ziram até à delegacia da cidade, sob a alegação de
que a placa de seu veículo (então estacionado à
porta do bar) era clonada, conforme consulta feita
ao “Cadastro Nacional de Veículos Furtados” (fl.
15), através da qual se constatou que a mesma
pertencia a um Fiat Uno, ano 1997, de propriedade
de Edilson Augusto Pinto, de São Paulo.

Dizendo que os policiais procederam inad-
vertidamente e salientando o constrangimento
por que passou, requer a responsabilização do
Estado, com sua condenação por danos morais,
no valor absurdo de R$600.000,00 (seiscentos
mil reais).

Da dicção do art. 37, § 6º, da CR/88 (e
agora, também segundo o art. 43 do Código Civil
de 2003), não resta dúvida de que a responsabi-
lidade do Poder Público é objetiva, na moldura da
teoria do risco administrativo, já que os danos
causados ao autor advieram do exercício de suas
atribuições públicas.

Isso significa que, para que surja o dever de
indenizar, não está o autor obrigado a comprovar a
culpa do ente estatal, bastando a comprovação de
três elementos: um fato administrativo (que pode
ser qualquer ação ou omissão estatal) atribuído ao
Poder Público; um dano e o nexo de causalidade
(ou relação de causalidade) entre o fato adminis-
trativo e o dano daí advindo.

Assim é a lição de MARIA SYLVIA
ZANELLA DI PIETRO:

Sem abandonar essa teoria, o Conselho de
Estado francês passou a adotar, em determi-
nadas hipóteses, a teoria do risco, que serve
de fundamento para a responsabilidade obje-
tiva do Estado.
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(...)
Nessa teoria, a idéia de culpa é substituída pela
de nexo de causalidade entre o funcionamento
do serviço público e o prejuízo sofrido pelo
administrado (Direito Administrativo, 12 ed. São
Paulo, Atlas, p. 504).

Diversamente do afirmado pelo apelado,
não são apenas os atos ilícitos que empenham
a responsabilidade estatal. Pelo contrário, e
conforme ensina CELSO ANTÔNIO BANDEIRA
DE MELLO, 

caberá falar em responsabilidade do Estado por
atos lícitos nas hipóteses em que o poder defe-
rido ao Estado e legitimamente exercido acar-
reta, indiretamente, como simples conseqüência
- não como sua finalidade própria - a lesão a um
direito alheio (Curso de Direito Administrativo. 9
ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 598).

As testemunhas confirmaram que o
apelante foi abordado por vários policiais
(pouco importando, para o deslinde, se quatro,
seis ou oito) em um bar de Caranaíba, sendo
conduzido, logo após, para a delegacia por sus-
peita de clonagem de placas, suspeita que se
esvaiu somente cinco dias após, em 04.01.01
(fl. 17), quando foi reconhecido, pelo próprio
Estado, o equívoco na suspeita inicial.

E não há, nessa específica situação, evi-
dências que pudessem autorizar a equivocada
suspeita. O que houve foi foi uma lamentável
falha do sistema estatal. Do que se colhe, o autor
é homem de bem e sem antecedentes criminais.
Quanto à alegação do Estado, segundo a qual “o
elemento determinador do evento foi a falta dos
documentos de porte obrigatório pelo requerente”
improcede, pois fala em sentido contrário, o
próprio boletim de ocorrência, colacionado aos
autos pelo autor (fls. 13/14) e pelo próprio Estado
(fls. 53/54), do qual se colhe, verbis:

Sr. Delegado de Polícia, a guarnição PM de
Caranaíba ao efetuar patrulhamento pela
cidade detectou um veículo monza, cor preta,
placa CIM 6703 de São Paulo estacionado em
um bar naquela cidade. De imediato, passou
a placa do veículo para o pelotão PM de
Carandaí que após consulta ao Cadastro
Nacional de Veículos Furtados constatou que

a referida placa pertence a um Fiat Uno SX
ano 1997, vermelho, em nome de Edílson
Augusto Pinto de São Paulo. Deslocamos até
aquela cidade e efetuamos a abordagem dos
condutores do veículo (...) (fl. 15).

Em verdade, o cerne da irresignação do
apelante está na abordagem equivocada e no
constrangimento que o fato lhe causou, vez que
até que a questão fosse resolvida (somente cinco
dias após), submeteu-se a toda sorte de comen-
tários, com sói ocorrer em hipóteses que tais.
Nessa vertente, é presumida tal possibilidade,
máxime em comunidades pequenas. Confira-se
tudo, nos depoimentos de fls. 130/135.

Verdade é que o apelante não portava,
naquele momento, o certificado de propriedade do
veículo (embora portasse, conforme atesta docu-
mento emitido pelo próprio Estado, o comprovante
de pagamento do licenciamento de 2000).
Entretanto, para casos tais, há penalidade especí-
fica, prevista no art. 232 do Código de Trânsito
Brasileiro (“conduzir veículo sem os documentos
de porte obrigatório”), não se fazendo necessário
o predito constrangimento.

No caso em exame, é exatamente esse
constrangimento indevido que reclama a
reparação de ordem moral.

Quanto ao mais, restaram límpidos o
evento danoso e o nexo de causalidade, que,
aliás, sequer foram contestados pelo Estado,
que se limitou a justificar o ato de seus agentes.

Ainda que se possa admitir legalidade na
ação dos agentes estatais, certo é que agiram
precipitadamente, causando constrangimento e
transtornos ao apelante.

E, conforme se colhe da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, o erro no desem-
penho da atividade, ainda que licitamente levada
a efeito, gera o dever de indenizar o lesado,
exposto a constrangimento. Essa a solução, v. g.,
para os casos de devolução indevida de talão de
cheques (REsp 439.956, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ de 24.02.03); inscrição do cliente
em cadastro negativo, já quitada a dívida (REsp
430.449, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
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Direito, DJ de 10.03.03; REsp 348.275, Rel. Min.
César Asfor Rocha, DJ de 02.09.02).

Sobre o quantum indenizatório, deve ele
ser arbitrado com moderação, proporcionalmente
às circunstâncias do caso concreto, ao nível
socioeconômico da parte autora, orientando-se o
juiz com razoabilidade, valendo-se de sua expe-
riência e do bom senso, atento à realidade da
vida e às peculiaridades de cada caso. Daí
resulta que não pode a indenização por dano
moral, sob nenhum pretexto, servir de causa de
enriquecimento para o requerente. Seu objetivo
é, sobretudo, pedagógico.

No caso, a repercussão do fato não foi
dessas a gerar a cifra, absurda, abusiva e into-
lerável, de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais),
que só serviria para o enriquecimento sem causa
do ambicioso e desmedido autor-apelante. Penso
mesmo que tal proposta, no plano moral, não
resiste à menor ponderação do mais leigo dos lei-
gos, tal sua absurdidade.

Abusos (na proposta) desse jaez não
devem prosperar, data venia, principalmente
levando-se em conta que o autor deu à causa o

ínfimo valor de R$ 6.000,00(seis mil reais), em
ato de suspicácia intolerável, no plano da boa
ética, que sobreleva qualquer proceder jurídico.

Desse modo, arbitro em R$1.500,00 (mil
e quinhentos reais) a colimada reparação.

Com tais expendimentos, dou provimento
ao apelo, para, julgando procedente o pedido,
condenar o Estado a pagar ao apelante o valor de
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), devidamente
atualizado, na forma da lei, ficando invertidos os
ônus sucumbenciais, limitados a esta cifra, obser-
vando-se, quanto às custas, a isenção de que
trata a Lei Estadual nº 14.939, de 29.12.03.

Custas recursais, ex lege.

É como voto.

O Sr. Des. Cláudio Costa - De acordo.

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

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

-:::-

AÇÃO POPULAR - LESIVIDADE - CONCEITO - INCLUSÃO DO DANO AO PATRIMÔNIO MORAL -
CABIMENTO - CARGO DE JUIZ DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR - OFICIAL DA POLÍCIA

MILITAR - NOMEAÇÃO - CORPO DE BOMBEIROS - OFENSA AO CRITÉRIO DE
REPRESENTATIVIDADE DAS CORPORAÇÕES - INEXISTÊNCIA - VALIDADE DO ATO

- A lesividade, em face do texto constitucional, possui um conceito muito mais amplo, incluindo
não só o patrimônio material do Poder Público como também o patrimônio moral, o cultural e o
histórico (precedente do Supremo Tribunal Federal: RE nº 170.768-2). A lesão à moralidade
administrativa decorre da ilegalidade, que, por si só, causa o dano, sendo, pois, dispensável a
demonstração da existência de prejuízo material para o manejo da ação popular.

- É válido o ato administrativo que nomeou um oficial da Polícia Militar, e não um do Corpo de
Bombeiros, para o cargo de juiz militar, sem que se possa alegar ofensa ao critério de repre-
sentatividade dessas corporações no Tribunal de Justiça Militar, não havendo lesividade ao
princípio da moralidade administrativa, porque inexistente a suposta ilegalidade do ato. Tal
entendimento é o que mais se harmoniza com a Constituição Estadual (art. 110) e com o art.
186 da Lei Complementar nº 59/2001, além de estar em consonância com os princípios da
razoabilidade, moralidade, impessoalidade e igualdade.

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.03.026458-4/001 - Comarca de Belo
Horizonte - Relatora: Des.ª MARIA ELZA
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Ementa oficial: Ação popular - Lesividade -
Conceito que inclui dano ao patrimônio moral do
Poder Público - Nomeação de oficial da Polícia
Militar para o cargo de juiz do Tribunal de Justiça
Militar do Estado de Minas Gerais - Inocorrência de
ofensa à moralidade administrativa - Interpretação
do art. 110 da Constituição Estadual e do artigo
186 da Lei Complementar 59/2001 em conformi-
dade com os princípios da representatividade, da
moralidade, da razoabilidade, da impessolidade e
da igualdade. - A lesividade, em face do texto cons-
titucional, possui um conceito muito mais amplo
incluindo, não só o patrimônio material do Poder
Público, como também o patrimônio moral, o cul-
tural e o histórico (precedente do Supremo Tribunal
Federal: RE nº 170.768-2). - É válido o ato adminis-
trativo que nomeou um Oficial da Polícia Militar, e
não um do Corpo de Bombeiros, para o cargo de
juiz militar, sem que se possa alegar ofensa ao
critério de representatividade dessas corporações
no Tribunal de Justiça Militar. Tal entendimento é o
que mais se harmoniza com a Constituição
Estadual (art. 110) e com o artigo 186 da Lei
Complementar nº 59/2001, além de estar em con-
sonância com os princípios da razoabilidade,
moralidade, impessoalidade e igualdade. Sem ile-
galidade não há lesividade.

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 CONFIRMAR A SENTENÇA, NO REEXAME
NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO
VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2004.
- Maria Elza - Relatora.

Notas taquigráficas

Proferiu sustentação oral, pelos apelados,
o Dr. José Horácio da Motta e Camanducaia Jr.

A Sr.ª Des.ª Maria Elza - Cuida-se de
remessa oficial e de recurso de apelação de sen-
tença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda

Pública Estadual da Comarca de Belo Horizonte
que, nos autos de uma ação popular ajuizada por
Durval Ângelo Andrade em face de Gudesteu
Biber Sampaio, Itamar Augusto Cautiero Franco,
Rúbio Paulino Coelho e do Estado de Minas
Gerais, julgou extinto o processo sem julgamento
do mérito, ao fundamento de que a propositura de
ação popular requer a comprovação de lesividade
ao erário.

Em razões recursais de fls. 205/213-TJ,
Durval Ângelo Andrade alega que: a) a decisão é
mais política do que jurídica, visto que todos os
requisitos da ação popular estão presentes; b) a
lesividade decorre da ilegalidade do ato adminis-
trativo atacado; c) embora os casos mais fre-
qüentes de lesão se refiram ao dano pecuniário,
é cabível também lesão ao patrimônio moral; d) é
lesivo à moralidade administrativa o ato que, ao
nomear o apelado à vaga de Juiz Militar do
Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, gera
desequilíbrio na representação do Corpo de
Bombeiros e da Polícia Militar naquele Tribunal.
Pede, por tais, seja provido o recurso.

Em resposta ao recurso, o Estado de
Minas Gerais, às fls. 215/222-TJ, pugna pelo
não-provimento do recurso.

Certidão de fl. 223-TJ, informando que os
demais réus, ora apelados, não responderam
ao recurso.

Parecer do douto Procurador de Justiça
Saulo de Tarso Paixão Maciel, às fls. 231/240-TJ,
opinando pela manutenção da sentença, em
sede de questão preliminar e, no mérito, pela
improcedência do pedido.

É o breve relato. Passo a decidir.

Conheço da remessa oficial e do recurso
de apelação, porquanto presentes os requisitos
legais de admissibilidade.

Durval Ângelo Andrade promoveu ação
popular, objetivando a invalidação do ato adminis-
trativo que nomeou Rúbio Paulino Coelho,
Coronel da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais, para o cargo de Juiz do Tribunal de Justiça
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Militar do Estado de Minas Gerais, ao argumento
de que houve violação ao artigo 186 da Lei
Complementar nº 59/2001, que determina que,
dos três juízes militares do Tribunal de Justiça
Militar, um deverá ser originário do Corpo de
Bombeiros. Assinala que, ao se nomear um coro-
nel da Polícia Militar à vaga de juiz militar do
Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, houve
desequilíbrio na representação do Corpo de
Bombeiros e da Polícia Militar naquele Tribunal.

O douto Juiz a quo, após a devida
instrução, julgou extinto o processo sem julga-
mento do mérito, ao fundamento de que a
propositura de ação popular requer a compro-
vação de lesividade ao erário, o que, no caso,
não foi demonstrado.

Com a devida vênia do douto Juiz a quo,
considero que a lesividade, em face do texto
constitucional, possui um conceito muito mais
amplo, incluindo não só o patrimônio material
do Poder Público como também o patrimônio
moral, o cultural e o histórico (precedente do
Supremo Tribunal Federal: RE nº 170.768-2).

Na espécie, a lesividade, acaso exis-
tente, se correlaciona, em tese, com a ofensa
ao princípio da moralidade administrativa. No
precioso ensinamento de RAFAEL BIELSA:

o móvel, pois, da ação popular, não é apenas
restabelecer a legalidade, mas também punir
ou reprimir a imoralidade administrativa. Nesse
duplo fim vemos a virtude desse singular meio
jurisdicional, de evidente valor educativo (“A
ação popular e o poder discricionário da
Administração”. Revista de Direito Adminis-
trativo, v. 38/40).

A lesividade ao patrimônio moral do Poder
Público decorre da ilegalidade, que, por si só,
causa o dano. A lesividade moral está no próprio
objeto do ato administrativo, sendo, pois, dispen-
sável a existência de prejuízo material.

Nesse sentido, confira o posicionamento
do Supremo Tribunal Federal, no Recurso
Extraordinário nº 170.768-2/SP, Relator Ministro
Ilmar Galvão:

Ação popular. Abertura de conta em nome de
particular para movimentar recursos públicos.
Patrimônio material do Poder Público. Morali-
dade administrativa. Art. 5º, inc. LXXIII, da
Constituição Federal.

O entendimento sufragrado pelo acórdão recor-
rido de que, para o cabimento da ação popular,
basta a ilegalidade do ato administrativo a invali-
dar, por contrariar normas específicas que regem
a sua prática ou por se desviar dos princípios
que norteiam a Administração Pública, dispen-
sável a demonstração de prejuízo material aos
cofres públicos, não é ofensivo ao inc. LXXIII do
art. 5º da Constituição Federal norma esta que
abarca não só o patrimônio material do poder
Público como também o patrimônio moral, o cul-
tural e o histórico.

Tendo em vista que a lesividade ao patri-
mônio moral do Poder Público decorre da própria
ilegalidade, não se poderia concluir pela ausência
de lesividade, sem que se examinasse a alegação
de ilegalidade do ato administrativo de nomeação
para o Tribunal de Justiça Militar. Destarte, consi-
dero que a sentença não poderia ter julgado o
processo extinto sem exame do mérito, sob pena
ofensa ao artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição
Federal.

Em sendo assim, no reexame necessário,
reformo a sentença e, conforme me autoriza a Lei
nº 10.532, que introduziu o parágrafo 3º ao art.
515 do CPC, passo a julgar desde logo a lide,
porquanto a causa versa questão exclusivamente
de direito e está em condições de julgamento.

Em que se louve a participação, sempre
atuante e combativa, do apelante na tutela do
patrimônio público, notadamente na esfera da
moralidade administrativa, não vislumbro que o
ato administrativo, que nomeou Rúbio Paulino
Coelho, Coronel da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais, para o cargo de Juiz do Tribunal de
Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, tenha
contrariado o artigo 186 da Lei Complementar nº
59/2001, que determina que, dos três juízes mili-
tares do Tribunal de Justiça Militar, um deverá ser
originário do Corpo de Bombeiros, ou que tenha
se desviado dos princípios que norteiam a
Administração Pública.
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Alegação de ilegalidade, no caso, decorre
de uma interpretação equivocada e desarrazoada
sobre o procedimento legal de promoção para o
Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas
Gerais.

A composição daquele Tribunal deve ser
feita por dois juízes oficiais da ativa do mais alto
posto da Polícia Militar e de um juiz oficial da ativa
do mais alto posto do Corpo de Bombeiros. Assim,
por força legal, sempre haverá a prevalência da
Polícia Militar em relação ao Corpo de Bombeiros
na definição dos integrantes do Tribunal de Justiça
Militar. Nada mais correto, pois a primeira corpo-
ração, por possuir um número maior de inte-
grantes do que a segunda, impõe, proporcional-
mente, maior representação.

O problema de interpretação surgiu,
quando em face das inovações promovidas
pelas Emenda Constitucional nº 39/99 e Lei nº
59/2001, especificamente, artigo 186, cogitou-
se que a lista sêxtupla, para preencher a vaga
decorrente da jubilação do Cel. PM Laurentino
de Andrade Filocre, deveria ser formada por
Oficiais do Corpo de Bombeiros, já que, até
então, todos os juízes militares eram egressos
da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
Assim, nada mais justo, segundo esta interpre-
tação, que fosse escolhido um Oficial do Corpo
de Bombeiros.

Em que pese tal interpretação, tenho como
correto e válido o ato administrativo que nomeou
um oficial da Polícia Militar, e não um do Corpo de
Bombeiros, sem que se possa alegar ofensa ao
critério de representatividade dessas corporações
no Tribunal de Justiça Militar. A uma, porque as
anteriores nomeações de juízes militares não
estavam sujeitas à regra que distinguia Polícia
Militar e Corpo de Bombeiros. Todos os oficiais
eram integrantes de uma mesma corporação -

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais -, daí por
que não é lícito dizer ofensa à representatividade
do Corpo de Bombeiros. A duas, porque, como a
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais possui
um número maior de integrantes do que o Corpo
de Bombeiros, o correto, o razoável, o justo e o
lógico seria que, a partir do momento em que a
Emenda Constitucional nº 39/99 estabeleceu que
o Corpo de Bombeiros era uma corporação militar
distinta e autônoma da Polícia Militar, o critério de
preenchimento dos cargos de oficiais para o
Tribunal de Justiça Militar começasse daquela cor-
poração com maior representação, no caso a
Polícia Militar, sob pena de o parâmetro de repre-
sentatividade, definido pelo artigo 186 da Lei
Complementar nº 59/2001 (dois oficiais da Polícia
Militar para um do Corpo de Bombeiros) ser
desrespeitado. A três, porque tal entendimento é o
que mais se harmoniza com a Constituição
Estadual (art. 110) e com o artigo 186 da Lei
Complementar nº 59/2001, além de estar em con-
sonância com os princípios da razoabilidade,
moralidade, impessoalidade e igualdade.

Sem ilegalidade não há lesividade, razão
pela qual se impõe a improcedência desta ação
popular.

Pelo exposto, no reexame necessário, julgo
extinto o processo com julgamento do mérito, nos
termos do artigo 269, inciso I, do Código de
Processo Civil, para rejeitar o pedido do autor. Fica
prejudicado o recurso voluntário.

O Sr. Des. Nepomuceno Silva - De acordo.

O Sr. Des. Cláudio Costa - De acordo.

Súmula - CONFIRMARAM A SENTENÇA,
NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO
O RECURSO VOLUNTÁRIO.

-:::-

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TRANSPORTE DE PACIENTES - DEVER DO MUNICÍPIO - SERVIÇO
DE RELEVÂNCIA PÚBLICA - LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - POSSIBILIDADE JURÍDICA
DO PEDIDO - POLÍTICA PÚBLICA - IMPLEMENTAÇÃO - OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO - FALTA
DE RECURSOS FINANCEIROS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO

DETERMINADO PELO PODER JUDICIÁRIO - CABIMENTO
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Ementa oficial: Constitucional - Omissão
do Poder Executivo no fornecimento de serviço
de relevância pública de transporte de doentes -
Determinação do Poder Judiciário para cumpri-
mento de dever constitucional - Inocorrência de
ofensa ao princípio de separação de Poderes e à
cláusula da reserva do possível. - O Ministério
Público, como defensor dos interesses da
sociedade perante o Estado, possui legitimidade
para zelar pelo efetivo cumprimento dos serviços
de relevância pública assegurados na Consti-
tuição, promovendo as medidas necessárias a
sua garantia (art. 129, inciso II, cumulado com
art. 197 da CF). Ademais, a sua atuação para
assegurar a prestação de serviço de relevância
pública encontra amparo no princípio fundamen-
tal da dignidade da pessoa humana e nos direi-
tos sociais fundamentais à vida e à saúde. Um
pedido, que concretiza objetivos, princípios e
direitos fundamentais da República e que se har-
moniza com o Estado Social e Democrático de
Direito, consagrado pela Constituição da
República de 1988, não pode ser considerado

juridicamente impossível. A judicialização de
política pública, aqui compreendida como imple-
mentação de política pública pelo Poder
Judiciário, harmoniza-se com a Constituição de
1988. A concretização do texto constitucional não
é dever apenas do Poder Executivo e Legis-
lativo, mas também do Judiciário. É certo que,
em regra, a implementação de política pública é
da alçada do Executivo e do Legislativo, todavia,
na hipótese de injustificada omissão, o Judiciário
deve e pode agir para forçar os outros Poderes a
cumprirem o dever constitucional que lhes é
imposto. A mera alegação de falta de recursos
financeiros, destituída de qualquer comprovação
objetiva, não é hábil a afastar o dever constitu-
cional imposto ao Município de Teófilo Otoni de
prestar serviço de relevância pública correla-
cionado com a área de saúde. Assim, a este
caso não se aplica a cláusula da reserva do pos-
sível, seja porque não foi comprovada a inca-
pacidade econômico-financeira do Município de
Teófilo Otoni, seja porque a pretensão social de
transporte público na área de saúde se afigura

- O Ministério Público, como defensor dos interesses da sociedade perante o Estado, possui legiti-
midade para zelar pelo efetivo cumprimento dos serviços de relevância pública assegurados na
Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, atuação que também encontra
amparo no princípio fundamental da dignidade da pessoa humana e nos direitos sociais funda-
mentais à vida e à saúde. Possível, assim, o ajuizamento da ação civil pública com o intuito de ver
compelido o município a fornecer transporte gratuito a pacientes, pedido que concretiza objetivos,
princípios e direitos fundamentais da República e que se harmoniza com o texto constitucional.

- A judicialização de política pública, aqui compreendida como implementação de política pública
pelo Poder Judiciário, harmoniza-se com a Constituição de 1988. A implementação daquela política
é, em regra, da alçada do Executivo e do Legislativo, contudo o Judiciário, que também se obriga a
concretizar o texto constitucional, na hipótese de injustificada omissão, deve e pode agir para forçar
os outros Poderes a cumprirem o dever constitucional que lhes é imposto.

- A omissão do município no fornecimento de transporte ambulatorial gratuito, com o devido
acompanhamento especializado, a pacientes em estado grave de saúde ou sob cuidados
especiais, quando não comprovada a falta de recursos financeiros, fere o direito fundamental
à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, devendo ser com-
pelida a Administração Municipal a cumprir seu dever constitucional e a prestar aquele serviço
de relevância pública. Em tais casos, não se aplica a cláusula da reserva do possível, seja
porque não comprovada a incapacidade econômico-financeira do município, seja porque a pre-
tensão social de transporte público na área de saúde se afigura razoável, estando, pois, em
plena harmonia como o devido processo legal substancial.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0686.02.040293-5/001 - Comarca de Teófilo Otoni - Relatora: Des.ª
MARIA ELZA



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 63-310, out./dez. 2004 277

razoável, estando, pois, em plena harmonia com
o devido processo legal substancial. Louve-se a
atuação do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais na defesa permanente dos direitos
sociais da população carente, que, por ser
menos favorecida do ponto econômico, social,
político e cultural, é constantemente esquecida
pelos donos do poder, sendo apenas lembrada
em épocas eleitorais.

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.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2004. -
Maria Elza - Relatora.

Notas taquigráficas

A Sr.ª Des.ª Maria Elza - Cuida-se de recur-
so de apelação interposto pelo Ministério Público
do Estado de Minas Gerais contra sentença pro-
ferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de
Belo Horizonte que, nos autos de uma ação civil
pública ajuizada pelo apelante em face do
Município de Teófilo Otoni, julgou extinto o proces-
so sem julgamento do mérito, ao fundamento de
que é juridicamente impossível o pedido de trans-
porte gratuito, com o devido acompanhamento,
aos pacientes em estado grave ou sob cuidados
especiais, uma vez que não pode o Ministério
Público obrigar o Município a prestar atendimento
médico-hospitalar de maneira generalizada.

Em razões recursais de fls. 88/94-TJ, o
apelante pede a reforma da sentença, alegando
que: a) a ação civil pública foi motivada pelo
fato de o Município de Teófilo Otoni ter, repenti-
namente, parado de prestar o serviço de trans-
porte de pessoas doentes; b) o pedido que
enseja a obrigação de o Município de Teófilo
Otoni prestar o serviço de transporte de saúde
encontra amparo no direito à vida e à saúde,
não podendo, assim, ser qualificado de juridica-
mente impossível; c) a pretensão ministerial se

funda em relevante interesse coletivo. Pede,
por tais motivos seja provido o recurso.

O Município de Teófilo Otoni respondeu
ao recurso, às fls. 97/100-TJ, pugnando pelo
não-provimento do recurso.

Parecer do douto Procurador de Justiça
Antônio Sérgio Rocha de Paula, às fls. 106/110-TJ,
opinando pelo provimento do recurso.

É o breve relato. Passo a decidir.

Conhece-se do recurso, porquanto pre-
sentes os requisitos legais de sua admissibilidade.
No contexto do Estado Social e Democrático de
Direito, consagrado pela Constituição da Repú-
blica de 1988, em que o Poder Público possui o
dever constitucional de implementar políticas
públicas, de forma a atender aos objetivos funda-
mentais da República (art. 3º da CF), a pretensão
do Ministério Público para que o Município de
Teófilo Otoni forneça transporte gratuito, com o
devido acompanhamento especializado, aos
pacientes em estado grave de saúde ou sob
cuidados especiais, não pode ser qualificada de
juridicamente impossível.

O Ministério Público, como defensor dos
interesses da sociedade perante o Estado, possui
legitimidade para zelar pelo efetivo cumprimento
dos serviços de relevância pública assegurados na
Constituição, promovendo as medidas neces-
sárias a sua garantia (art. 129, inciso II, cumulado
com art. 197 da CF). Ademais, a sua atuação para
assegurar a prestação de serviço de relevância
pública encontra amparo no princípio fundamental
da dignidade da pessoa humana e nos direitos
sociais fundamentais à vida e à saúde. Um pedido,
que concretiza objetivos, princípios e direitos fun-
damentais da República e que se harmoniza com
o texto constitucional não pode ser considerado
juridicamente impossível.

Pelo exposto, conclui-se que não era o caso
de se extinguir o processo sem julgamento do
mérito, ao fundamento de que o pedido era
juridicamente impossível. Contudo, como a regra
do art. 515, parágrafo 3º, do CPC autoriza o
Tribunal julgar desde logo a lide, se a causa versar
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questão exclusivamente de direito, passa-se ao
exame do mérito da apelação interposta pelo
Ministério Público. A omissão do Município de
Teófilo Otoni no fornecimento de transporte ambu-
latorial gratuito, com o devido acompanhamento
especializado, aos pacientes em estado grave de
saúde ou sob cuidados especiais, importa em fla-
grante violação ao direito fundamental à saúde, à
vida e ao princípio fundamental da dignidade da
pessoa humana.

A saúde, como um bem extraordinaria-
mente relevante à vida e à dignidade humana, foi
elevada pela atual Constituição Federal à
condição de direito fundamental da pessoa
humana. A Carta Magna, preocupada em garantir
a todos uma existência digna, conforme os dita-
mes da justiça social, tratou de incluir a saúde
como um dos direitos previstos na ordem social
(art.193). Assim, como forma de se garantir efeti-
vamente o bem-estar social, a Constituição
Federal tomou uma importante medida ao cuidar
da saúde: assegurar, em seu art. 196, que:

a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econô-
micas que visem à redução do risco de doença
e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua pro-
moção, proteção e recuperação.

Interpretando-se o referido preceito cons-
titucional, infere-se que o intuito maior do texto
constitucional foi o de assegurar, efetivamente,
a todo cidadão, independentemente de sua
condição econômica e social, o direito à saúde.
Para tanto, foi imposto ao Estado o dever cons-
titucional de garantir, por meio de políticas
econômicas e sociais, uma série de ações que
permitissem a efetivação do direito à saúde.

Assim, em face do texto constitucional,
conclui-se que a efetivação do direito à saúde é
dever inafastável do Estado, devendo ele
empreender todos os esforços para a sua con-
cretização, sob pena de violação ao direito fun-
damental maior, que é a vida.

O Poder Judiciário, no exercício de sua alta
e importante missão constitucional, deve e pode
impor ao Poder Executivo municipal o cumpri-

mento da disposição constitucional que garante o
direito à saúde, sob pena de, não o fazendo, com-
pactuar com a dor e sofrimento de pessoas
pobres e carentes que, ao buscarem, por falta de
opção, tratamento no Sistema Único de Saúde,
ficam à mercê de um serviço precário e ineficiente,
que muitas vezes conduz à morte.

Com efeito, o entendimento que se adota
encontra respaldo no Supremo Tribunal Federal,
que, ao examinar questões envolvendo o direito
fundamental à saúde, vem decidindo o seguinte:

O direito público subjetivo à saúde representa
prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria
Constituição da República art. 196. Traduz bem
jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja
integridade deve velar, de maneira responsável,
o Poder Público, a quem incumbe formular - e
implementar - políticas sociais e econômicas
idôneas que visem a garantir aos cidadãos,
inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o
acesso universal e igualitário à assistência far-
macêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde
- além de qualificar-se como direito fundamental
que assiste a todas as pessoas - representa con-
seqüência constitucional indissociável do direito
à vida. O Poder Público, qualquer que seja a
esfera institucional de sua atuação no plano da
organização federativa brasileira, não pode
mostrar-se indiferente ao problema da saúde da
população, sob pena de incidir, ainda que por
censurável omissão, em grave comportamento
inconstitucional. A interpretação da norma pro-
gramática não pode transformá-la em promessa
constitucional inconseqüente. O caráter progra-
mático da regra inscrita no art. 196 da Carta
Política - que tem por destinatários todos os
entes políticos que compõem, no plano institu-
cional, a organização federativa do Estado
brasileiro - não pode converter-se em promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o
Poder Público, fraudando justas expectativas
nele depositadas pela coletividade, substituir, de
maneira ilegítima, o cumprimento de seu impos-
tergável dever, por um gesto irresponsável de
infidelidade governamental ao que determina a
própria Lei Fundamental do Estado. Distribuição
gratuita de medicamentos a pessoas carentes. O
reconhecimento judicial da validade jurídica de
programas de distribuição gratuita de medica-
mentos a pessoas carentes, inclusive àquelas
portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a
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preceitos fundamentais da Constituição da
República (arts. 5º, caput, e 196) e representa,
na concreção do seu alcance, um gesto reve-
rente e solidário de apreço à vida e à saúde das
pessoas, especialmente daquelas que nada têm
e nada possuem, a não ser a consciência de sua
própria humanidade e de sua essencial dig-
nidade (Ag. Reg. em Recurso Extraordinário nº
271.286-RS, Relator Min. Celso de Mello, DJ de
24.11.00).

O posicionamento adotado não macula o
princípio constitucional da separação de Poderes.
O referido princípio não pode ser empregado para
justificar a burla à Constituição e para contrariar o
interesse público.

A judicialização de política pública, aqui
compreendida como implementação de política
pública pelo Poder Judiciário, harmoniza-se
com a Constituição de 1988. A concretização do
texto constitucional não é dever apenas dos
Poderes Executivo e Legislativo, mas também
do Judiciário. É certo que, em regra, a imple-
mentação de política pública é da alçada do
Executivo e do Legislativo, todavia, na hipótese
de injustificada omissão, o Judiciário deve e
pode agir para forçar os outros Poderes a
cumprirem o dever constitucional que lhes é
imposto.

Nesse sentido, o posicionamento do Su-
premo Tribunal Federal na ADPF nº 45, Relator
Ministro Celso de Mello:

Desrespeito à Constituição - Modalidades de
comportamentos inconstitucionais do Poder
Público. - O desrespeito à Constituição tanto
pode ocorrer mediante ação estatal quanto medi-
ante inércia governamental (...) a omissão do
Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em
menor extensão, a imposição ditada pelo texto
constitucional - qualifica-se como comportamen-
to revestido da maior gravidade político-jurídica,
eis que, mediante inércia, o Poder Público tam-
bém desrespeita a Constituição, também ofende
direitos que nela se fundam e também impede,
por ausência de medidas concretizadoras, a
própria aplicabilidade dos postulados e princípios
da Lei Fundamental (RTJ, 185/794-796, Rel.
Min. Celso de Mello, Pleno). É certo que não se
inclui, ordinariamente, no âmbito das funções
institucionais do Poder Judiciário - e nas desta

Suprema Corte, em especial - a atribuição de for-
mular e de implementar políticas públicas (JOSÉ
CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos
Fundamentais na Constituição Portuguesa de
1976, p. 207 item nº 05, Coimbra: Almedina,
1987), pois, nesse domínio, o encargo reside,
primariamente, nos Poderes Legislativo e Exe-
cutivo. Tal incumbência, no entanto, embora em
bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder
Judiciário, se e quando os órgãos estatais com-
petentes, por descumprirem os encargos políti-
co-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a
comprometer, com tal comportamento, a eficácia
e a integridade de direitos individuais e/ou cole-
tivos impregnados de estatura constitucional,
ainda que derivados de cláusulas revestidas de
conteúdo programático. Cabe assinalar, pre-
sente esse contexto - consoante já proclamou
esta Suprema Corte -, que o caráter programá-
tico das regras inscritas no texto da Carta Política
não pode converter-se em promessa constitu-
cional inconseqüente, sob pena de o Poder
Público, fraudando justas expectativas nele
depositadas pela coletividade, substituir, de
maneira ilegítima, o cumprimento de seu impos-
tergável dever, por um gesto irresponsável de
infidelidade governamental ao que determina a
própria Lei Fundamental do Estado’ (RTJ,
175/1212-1213, Rel. Min. Celso de Mello).

(...)

não obstante a formulação e a execução de
políticas públicas dependam de opções políticas
a cargo daqueles que, por delegação popular,
receberam investidura em mandato eletivo,
cumpre reconhecer que não se revela absoluta,
nesse domínio, a liberdade de conformação do
legislador, nem a de atuação do Poder Execu-
tivo. É que, se tais Poderes do Estado agirem de
modo irrazoável ou procederem com a clara
intenção de neutralizar, comprometendo-a, a
eficácia dos direitos sociais, econômicos e cul-
turais, afetando, como decorrência causal de
uma injustificável inércia estatal ou de um abu-
sivo comportamento governamental, aquele
núcleo intangível consubstanciador de um con-
junto irredutível de condições mínimas neces-
sárias a uma existência digna e essenciais à
própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, jus-
tificar-se-á, como precedentemente já enfatizado
- e até mesmo por razões fundadas em um
imperativo ético- jurídico -, a possibilidade de
intervenção do Poder Judiciário, em ordem a
viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição
lhes haja sido injustamente recusada pelo
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Estado. Extremamente pertinentes, a tal propó-
sito, as observações de ANDREAS JOACHIM
KRELL (Direitos Sociais e Controle Judicial no
Brasil e na Alemanha, p. 22-23, 2002, Fabris): A
constituição confere ao legislador uma margem
substancial de autonomia na definição da forma
e medida em que o direito social deve ser asse-
gurado, o chamado ‘livre espaço de confor-
mação’ (...). Num sistema político pluralista, as
normas constitucionais sobre direitos sociais
devem ser abertas para receber diversas con-
cretizações consoante as alternativas periodica-
mente escolhidas pelo eleitorado. A apreciação
dos fatores econômicos para uma tomada de
decisão quanto às possibilidades e aos meios de
efetivação desses direitos cabe, principalmente,
aos governos e parlamentos. Em princípio, o
Poder Judiciário não deve intervir em esfera
reservada a outro Poder para substituí-lo em juí-
zos de conveniência e oportunidade, querendo
controlar as opções legislativas de organização e
prestação, a não ser, excepcionalmente, quando
haja uma violação evidente e arbitrária, pelo
legislador, da incumbência constitucional. No
entanto, parece-nos cada vez mais necessária a
revisão do vetusto dogma da separação dos
Poderes em relação ao controle dos gastos
públicos e da prestação dos serviços básicos no
Estado Social, visto que os Poderes Legislativo e
Executivo no Brasil se mostraram incapazes de
garantir um cumprimento racional dos respec-
tivos preceitos constitucionais. A eficácia dos
Direitos Fundamentais Sociais a prestações
materiais depende, naturalmente, dos recursos
públicos disponíveis; normalmente, há uma dele-
gação constitucional para o legislador concretizar
o conteúdo desses direitos. Muitos autores
entendem que seria ilegítima a conformação
desse conteúdo pelo Poder Judiciário, por aten-
tar contra o princípio da separação dos Poderes
(...). Muitos autores e juízes não aceitam, até
hoje, uma obrigação do Estado de prover direta-
mente uma prestação a cada pessoa neces-
sitada de alguma atividade de atendimento médi-
co, ensino, moradia ou alimentação. Nem a dou-
trina nem a jurisprudência têm percebido o
alcance das normas constitucionais programá-
ticas sobre direitos sociais, nem lhes dado apli-
cação adequada como princípios-condição da
justiça social. Anegação de qualquer tipo de obri-
gação a ser cumprida na base dos Direitos
Fundamentais Sociais tem como conseqüência
a renúncia de reconhecê-los como verdadeiros
direitos. (...) Em geral, está crescendo o grupo
daqueles que consideram os princípios constitu-
cionais e as normas sobre direitos sociais como

fonte de direitos e obrigações e admitem a inter-
venção do Judiciário em caso de omissões
inconstitucionais (grifei). Todas as considerações
que venho de fazer justificam-se, plenamente,
quanto à sua pertinência, em face da própria
natureza constitucional da controvérsia jurídica
ora suscitada nesta sede processual, consistente
na impugnação a ato emanado do Senhor Presi-
dente da República, de que poderia resultar
grave comprometimento, na área da saúde
pública, da execução de política governamental
decorrente de decisão vinculante do Congresso
Nacional, consubstanciada na Emenda Cons-
titucional nº 29/2000.

A omissão do Município de Teófilo Otoni,
para solucionar o grave problema correlacionado
ao transporte ambulatorial gratuito, com o devido
acompanhamento especializado, aos pacientes
em estado grave de saúde ou sob cuidados espe-
ciais, coloca em risco permanente a saúde, a vida,
a dignidade e a cidadania das pessoas que
necessitam daquele serviço de relevância pública.
Maior violação à Constituição não há, pois quatro
dos maiores valores constitucionais estão sob
constante e permanente ameaça de lesão.

A incúria do Poder Executivo municipal
na realização de suas funções e atribuições
assegura ao Ministério Público a possibilidade
de pedir ao Poder Judiciário uma solução que
coloque fim àquela omissão que lesiona ou
ameaça o direito de toda uma população (art.
5º, inciso XXXV, da CF). Essa missão assegu-
rada ao Ministério Público e ao Poder Judiciário
é uma das mais importantes salvaguardas que
a Constituição garantiu à sociedade contra a
violação de seus direitos.

Havendo divergência entre o interesse
público primário da sociedade, reconhecido em
normas constitucionais, e o interesse público
secundário do Município de Teófilo Otoni, prepon-
dera o amparo do primeiro sobre o do segundo,
pois aquele passa a constituir-se numa obrigação
do Estado, e não mera oportunidade ou conve-
niência da política de governo.

A mera alegação de falta de recursos
financeiros, destituída de qualquer compro-
vação objetiva, não é hábil a afastar o dever
constitucional imposto ao Município de Teófilo
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Otoni de prestar serviço de relevância pública
correlacionado com a área de saúde. Assim, a
este caso não se aplica a cláusula da reserva do
possível, seja porque não foi comprovada a
incapacidade econômico-financeira do Muni-
cípio de Teófilo Otoni, seja porque a pretensão
social de transporte público na área de saúde se
afigura razoável, estando, pois, em plena har-
monia com o devido processo legal substancial.

A esse respeito, o posicionamento do Su-
premo Tribunal Federal na ADPF nº 45, Relator
Ministro Celso de Melo:

a realização dos direitos econômicos, sociais e
culturais - além de caracterizar-se pela graduali-
dade de seu processo de concretização -
depende, em grande medida, de um inesca-
pável vínculo financeiro subordinado às possibi-
lidades orçamentárias do Estado, de tal modo
que, comprovada, objetivamente, a incapaci-
dade econômico-financeira da pessoa estatal,
desta não se poderá razoavelmente exigir, con-
siderada a limitação material referida, a ime-
diata efetivação do comando fundado no texto
da Carta Política. Não se mostrará lícito, no
entanto, ao Poder Público, em tal hipótese -
mediante indevida manipulação de sua ativi-
dade financeira e/ou político-administrativa -
criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo,
arbitrário e censurável propósito de fraudar, de
frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a
preservação, em favor da pessoa e dos cida-
dãos, de condições materiais mínimas de
existência. Cumpre advertir, desse modo, que a
cláusula da ‘reserva do possível’ - ressalvada a
ocorrência de justo motivo objetivamente afe-
rível - não pode ser invocada, pelo Estado, com
a finalidade de exonerar-se do cumprimento de
suas obrigações constitucionais, notadamente
quando, dessa conduta governamental nega-
tiva, puder resultar nulificação ou, até mesmo,
aniquilação de direitos constitucionais impreg-
nados de um sentido de essencial fundamenta-
lidade. Daí a correta ponderação de ANA
PAULA DE BARCELLOS (A Eficácia Jurídica
dos Princípios Constitucionais, p. 245-246,
2002, Renovar): ‘Em resumo: a limitação de
recursos existe e é uma contingência que não
se pode ignorar. O intérprete deverá levá-la em
conta ao afirmar que algum bem pode ser exi-
gido judicialmente, assim como o magistrado,
ao determinar seu fornecimento pelo Estado.
Por outro lado, não se pode esquecer que a

finalidade do Estado ao obter recursos, para,
em seguida, gastá-los sob a forma de obras,
prestação de serviços ou qualquer outra política
pública, é exatamente realizar os objetivos fun-
damentais da Constituição. A meta central das
Constituições modernas, e da Carta de 1988
em particular, pode ser resumida, como já
exposto, na promoção do bem-estar do ho-
mem, cujo ponto de partida está em assegurar
as condições de sua própria dignidade, que
inclui, além da proteção dos direitos individuais,
condições materiais mínimas de existência. Ao
apurar os elementos fundamentais dessa dig-
nidade (o mínimo existencial), estar-se-ão esta-
belecendo exatamente os alvos prioritários dos
gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é
que se poderá discutir, relativamente aos recur-
sos remanescentes, em que outros projetos se
deverá investir. O mínimo existencial, como se
vê, associado ao estabelecimento de priori-
dades orçamentárias, é capaz de conviver pro-
dutivamente com a reserva do possível’ (grifei).
Vê-se, pois, que os condicionamentos impos-
tos, pela cláusula da ‘reserva do possível’, ao
processo de concretização dos direitos de
segunda geração - de implantação sempre
onerosa -, traduzem-se em um binômio que
compreende, de um lado, 1) a razoabilidade da
pretensão individual/social deduzida em face do
Poder Público e, de outro, 2) a existência de
disponibilidade financeira do Estado para tornar
efetivas as prestações positivas dele recla-
madas. Desnecessário acentuar-se, conside-
rado o encargo governamental de tornar efetiva
a aplicação dos direitos econômicos, sociais e
culturais, que os elementos componentes do
mencionado binômio (razoabilidade da preten-
são + disponibilidade financeira do Estado)
devem configurar-se de modo afirmativo e em
situação de cumulativa ocorrência, pois, ausen-
te qualquer desses elementos, descaracterizar-
se-á a possibilidade estatal de realização prá-
tica de tais direitos.

Por fim, gostaria de louvar a atuação do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais
na defesa permanente dos direitos sociais da
população carente, que, por ser menos favore-
cida do ponto econômico, social, político e cul-
tural, é constantemente esquecida pelos donos
do poder, sendo apenas lembrada em épocas
eleitorais.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso,
para julgar procedente o pedido inicial formulado



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 63-310, out./dez. 2004282

pelo Ministério Público, para que o Município de
Teófilo Otoni forneça transporte gratuito com o
devido acompanhamento por técnico de enfer-
magem a todos os pacientes em estado grave
ou sob cuidados especiais que necessitem, sob
pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil
reais), nos termos do art. 461, § 3º, do CPC e do
art. 13 da LACP.

Custas, na forma da lei.

O Sr. Des. Nepomuceno Silva - De acordo.

O Sr. Des. Cláudio Costa - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

-:::-

INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - REDE DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CORTE DE ÁRVORES FRUTÍFERAS PRODUTIVAS -

PRERROGATIVA DA CONCESSIONÁRIA - VERBA INDEVIDA

- Instituída servidão administrativa aparente destinada à construção de rede de transmissão de
energia elétrica, não pode o dono do prédio serviente edificar ou plantar vegetação de grande
porte, sendo esta uma das limitações decorrentes da mencionada servidão. O corte de árvores
frutíferas produtivas, plantadas sem autorização após edificada a rede elétrica, é ato lícito e
prerrogativa da concessionária que não gera direito à indenização.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0470.02.010525-5/001 - Comarca de Paracatu - Relator: Des. JOSÉ
FRANCISCO BUENO

Ementa oficial: Indenização - Danos mate-
riais - Corte de árvores frutíferas produtivas -
Concessionária de serviço público de energia
elétrica - Servidão administrativa - Rede de trans-
missão - Vegetação plantada após a edificação
da rede - Prova - Inobservância das limitações
decorrentes da servidão administrativa - Prer-
rogativa da concessionária de energia elétrica -
Direito positivo - Pretensão acolhida em parte no
juízo de origem - Apelação provida, para reformar
integralmente a sentença, julgando totalmente
improcedente o pedido inicial, invertendo os ônus
da sucumbência.

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.

Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2004.
- José Francisco Bueno - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. José Francisco Bueno - Cuida-se
de apelação, objetivando a reforma da r. sentença
de grau inferior, que julgou procedente ação
ordinária de indenização por danos materiais e
lucros cessantes, movida pelo espólio apelado
contra a Cia. Energética de Minas Gerais-Cemig e
sua mandatária (empreiteira), Promig-Projetos e
Construções Elétricas de Minas Gerais Ltda.,
decorrentes do corte de 42 (quarenta e duas)
árvores frutíferas produtivas (mangueiras) em ter-
reno rural de propriedade do postulante, sem
autorização deste, causando-lhe os prejuízos nar-
rados na peça de ingresso, desde que tinha a pro-
dução dos frutos destinada à comercialização.

A pretensão indenizatória foi acolhida em
parte no juízo de origem, através da r. sentença de
fls. 121/124, condenando as rés à indenização
dos prejuízos decorrentes do corte das árvores,
como de apurar em liquidação de sentença.

Irresignada, a concessionária de energia
elétrica (Cemig) avia seu apelo, sustentando,
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preliminarmente, não terem sido protelatórios os
embargos de declaração aviados diante de omis-
sões da sentença e, via de conseqüência, requer
o afastamento da multa imposta pelo honrado
Juiz ao responder àqueles embargos; no mérito,
reedita as razões da defesa, defendendo a legi-
timidade da atuação administrativa consistente
no corte das árvores, porquanto se achavam em
situação de risco para o serviço público a que se
presta a rede de transmissão de energia elétrica,
tendo atuado dentro dos permissivos legais de
sua condição de titular da servidão administrativa,
invocando o disposto no art. 1.378 do novo
Código Civil, assim como militar em seu favor a
presunção de legalidade e veracidade do ato
administrativo, cuja desconstituição depende de
prova eficaz a cargo de quem a ele se opõe;
acrescenta, ainda, não ter o autor demonstrado a
ocorrência dos prejuízos alegados, sendo impres-
tável a documentação que tenta atribuir-lhes
determinados valores.

Apresenta suas razões e pede provimento.

Em artigos de contrariedade, o recorrido
argúi a intempestividade do apelo, inviabili-
zando seu conhecimento; no mérito, defende o
acerto da decisão hostilizada, pugnando por
sua confirmação.

Dispensa-se a intervenção da d. Procu-
radoria Geral de Justiça, nos termos da Reco-
mendação nº 01/2001, do Conselho Superior do
Ministério Público.

Do necessário, esta a exposição.

Decide-se:

Inocorre a alegada intempestividade do
recurso, porquanto, com a interposição dos
embargos declaratórios, houve a interrupção do
prazo, que recomeçou a fluir por inteiro a partir da
intimação da decisão daqueles (CPC, art. 538),
que se considera efetuada (a intimação) no dia
27.8.2004 (sexta-feira), dois dias após a publi-
cação no órgão oficial, em se tratando de comar-
ca do interior do Estado, nos termos dos arts. 1º
e 2º da Resolução 289/1995, da Corte Superior
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Assim, a contagem da quinzena recursal
se iniciou, portanto, no primeiro dia útil seguinte
(segunda feira, dia 30/8 - CPC, art. 184), com tér-
mino em 13.9.2004, data de entrega da apelação
no protocolo integrado, na Comarca de Montes
Claros, fls. 140.

Conheço, portanto do recurso, dada a
presença dos pressupostos de admissibilidade.

Com respeito, a decisão de primeiro grau
não merece subsistir, porquanto não atribui a
necessária relevância à questão de se acharem
as mencionadas árvores em área integrante de
servidão administrativa de que a concessionária
de energia elétrica é a titular.

A prova documental e testemunhal revela
ser mencionada servidão administrativa aparente
e incontestada e se instituiu há mais de doze
anos, segundo depoimento da própria represen-
tante do autor (inventariante, fls. 105), ou há mais
de 16 anos, no dizer da testemunha de fls. 108,
que informa também que as mangueiras devem
ter sido plantadas depois de edificada a rede
elétrica, porquanto a norma administrativa é de se
cortarem antes as árvores de grande porte.

É de curial sabença que, declarada a utili-
dade pública para instituição de servidão adminis-
trativa destinada à construção de rede de trans-
missão de energia elétrica, não pode o dono do
prédio serviente edificar ou plantar vegetação de
grande porte, sendo esta uma das limitações
decorrentes da mencionada servidão.

Não há dúvida alguma, até mesmo pela
própria narrativa da inicial, de que a servidão
administrativa é aparente e inconstestada, tanto
que se faz referência a que, em anos anteriores,
a Cemig, por sua empreiteira, efetuava podas
nas árvores e que, naquela ocasião, erradicou as
mangueiras.

Ora, se a servidão administrativa era apa-
rente, não se há negar tivesse o proprietário do
imóvel serviente a exata noção das limitações a
que estava sujeito, dentre elas a de não poder
edificar sob a rede elétrica e nem tampouco man-
ter plantio de árvores de grande porte.
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Isso, aliás, advém de diploma legal antigo,
mas ainda em vigor.

Com efeito, o Decreto 35.851/54, que regu-
lamenta o art. 151 alínea c do também ainda
vigente Código de Águas (Dec. 24.643/34), dispõe
expressamente:

Art. 1º As concessões para o aproveitamento
industrial das quedas d´água, ou, de modo
geral, para produção, transmissão e distribuição
de energia elétrica, conferem aos seus titulares
o direito de constituir servidões administrativas
permanentes ou temporárias, exigidas para o
estabelecimento das respectivas linhas de
transmissão e de distribuição.
Art. 2º (omissis)
§ 1º (omissis)
§ 2º A servidão compreende o direito, atribuído
ao concessionário, de praticar, na área por ela
abrangida, todos os atos de construção,
manutenção, conservação e inspeção das linhas
de transmissão de energia elétrica e das linhas,
sendo-lhe assegurado ainda o acesso à área da
servidão, através do prédio serviente, desde que
não haja outra via praticável.
Art. 3º Os proprietários das áreas atingidas
pelo ônus limitarão o uso do gôzo das mesmas
ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de
praticar, dentro delas, quaisquer atos que a
embaraçarem ou lhe causem dano, incluídos
entre os de erguerem construções ou fazerem
plantações de elevado porte.
§ 1º (omissis)
§ 2º Aos concessionários é assegurado o direi-
to de mandar podar ou cortar quaisquer
árvores, que, dentro da área da servidão ou na
faixa pararela à mesma, ameacem as linhas de
transmissão ou distribuição.

Vê-se, assim, que o corte das mangueiras,
determinado pela concessionária e executado por
sua mandatária e empreiteira se acha conforme o
direito positivo em vigor, inocorrendo, assim, sem a
brandida ilicitude, amparo para a indenização.

Na via do direito administrativo, há de
prevalecer sempre o interesse público sobre o
interesse privado.

Disso decorre que os alegados prejuízos
- que a sentença equivocadamente determinou
fossem demonstrados na fase de liquidação, já
que não o foram na oportunidade própria da via
cognitiva - do corte das mangueiras, mesmo se
comprovados, sucumbem ao interesse público
de manutenção e conservação da transmissão
de energia elétrica.

Segundo narra a inicial, fls. 05, as man-
gueiras tinham a idade estimada de 10 (dez) a 11
(onze) anos, desde que, no mesmo raciocínio,
estavam no auge da produtividade máxima.

Ou seja, foram plantadas depois de insti-
tuída a servidão administrativa, em flagrante
desrespeito às limitações que esta impunha ao
proprietário do prédio serviente.

Dele próprio, portanto, a ação ilegítima, que
não pode ser fonte de direito em seu proveito.

Nemo auditur turpitudinem suam allegans.

Ou, no dizer do Direito Italiano:

Non è consetito far valere un diritto quando a
base di questo se pone un comportamento
immorale.

Com essas considerações, provejo o recur-
so, para reformar a sentença e julgar totalmente
improcedente a pretensão inicial, invertendo os
ônus da sucumbência.

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

A Sr.ª Des.ª Maria Elza - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

-:::-

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA DE CADEIA PÚBLICA - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS
PODERES - DESTINAÇÃO DE VERBAS COM FINALIDADE ESPECÍFICA EM ORÇAMENTO

PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - VARA JUDICIÁRIA - COMPETÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO
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DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - FATOS INCONTROVERSOS - NULIDADE INEXISTENTE -
MULTA COMINATÓRIA

- Ainda que a parte tenha protestado pela produção de provas documental, pericial e testemunhal,
o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando incontroversos os
fatos relevantes para o desate da lide.

- Não é nula a sentença que estipula multa cominatória de responsabilidade do Governador do
Estado em caso de descumprimento de decisão proferida em autos de ação civil pública, o que
encontra previsão na Lei 7.347/85, que também determina seja depositada a quantia em fundo
próprio e utilizada para reconstituir os bens lesados.

- O pedido de condenação do Estado na retomada das obras de reforma de cadeia pública e solução
do problema da falta de água no mesmo estabelecimento é perfeitamente cabível em sede de ação
civil pública, não sendo o caso de ação de competência do Juízo de Execução Penal.

- A reforma de cadeia pública diz respeito a conveniência e oportunidade administrativas, não
cabendo a intervenção do Judiciário para impor, na lei orçamentária estadual, verba específica
para tal obra (arts. 165 e 167, IV, CF). Se o pedido da ação civil pública é genérico no sentido da
condenação do Estado a que destine verbas no orçamento para fins específicos, há clara ofensa
ao princípio da separação dos Poderes, por não poder o Judiciário formular políticas públicas
que constituam matéria sob reserva de governo, ou que consubstanciem atos funcionalmente
políticos.

- V.v.: - A condenação do Governador do Estado ao pagamento de multa cominatória em autos
de ação civil pública fere o princípio constitucional da impessoalidade, devendo recair a con-
denação sobre o Estado.

- A condenação do Estado à retomada de obras de reforma e ampliação de cadeia pública não mac-
ula o princípio constitucional da separação dos Poderes, que não pode ser empregado para justi-
ficar burla à Constituição e para contrariar o interesse público. Não se aplica à hipótese a cláusu-
la da reserva do possível, seja porque não comprovada a incapacidade econômico-financeira do
Estado, seja porque a pretensão de proteção ao preso se afigura razoável, estando, pois, em har-
monia com o devido processo legal substancial. (Des.ª Maria Elza)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0433.03.070552-2/001 - Comarca de Montes Claros - Relator: Des.
JOSÉ FRANCISCO BUENO

Ementa oficial: Ação civil pública -
Construção de cadeia pública - Princípio da sepa-
ração dos Poderes - Atos de Governo - Impos-
sibilidade de destinação de verbas com finalidade
específica em orçamento público. - A construção
de cadeia pública diz respeito a conveniência e
oportunidade administrativas, não cabendo a inter-
venção do Judiciário para impor, na lei orçamen-
tária estadual, verba específica para tal obra (arts.
165 e 167, IV, CF). Se o pedido da ação civil públi-
ca é genérico no sentido da condenação do
Estado a que destine verbas no orçamento para

fins específicos, há clara ofensa ao princípio da
separação de Poderes. O Judiciário não pode for-
mular políticas públicas, que constituam matéria
sob “reserva de governo” - ou que consubstanciem
atos funcionalmente políticos.

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



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 63-310, out./dez. 2004286

e das notas taquigráficas, EM REFORMAR A
SENTENÇA, NO REEXAME NECESSÁRIO,
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO,
VENCIDA A VOGAL, EM PARTE.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2004. -
José Francisco Bueno - Relator.

Notas taquigráficas

Proferiram sustentação oral, pelo apelante,
o Dr. José Sad Júnior e, pelo apelado, a Drª. Gisela
Potério Santos Saldanha.

O Sr. Des. José Francisco Bueno - Trata-se
de ação civil pública interposta pelo Ministério
Público em face do Estado de Minas Gerais cuja
sentença rejeitou a preliminar de impropriedade da
via processual e, no mérito, julgou procedente o
pedido condenando o Estado a retomar as obras
de reforma da cadeia pública do Município de
Montes Claros no prazo de 90 dias, a solucionar,
da forma como julgar mais adequada, o problema
de falta de água no estabelecimento, impondo
multa diária no caso de descumprimento da
decisão e determinando a extinção do processo,
nos termos do art. 269, I, do CPC.

Inconformado com a r. decisão, o Estado
de Minas Gerais apresenta recurso, alegando a
nulidade em face do cerceamento de defesa,
impossibilitando a produção de provas; mostrar-
se a sentença extra e ultra petita condenando ao
pagamento de multa quem não é parte na lide; ili-
quidez; pelo acolhimento de pedido inepto.
Pugna, ainda, pela extinção do processo sem
julgamento do mérito em face da impropriedade
da via eleita e impossibilidade jurídica do pedido.
No mérito, requer a improcedência do pedido,
ou, em atenção ao princípio da eventualidade,
exclusão da multa imposta.

O recurso foi regularmente contra-arra-
zoado, defendendo o acerto da r. decisão.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo desprovimento do recurso, rejeitadas as
preliminares, fls. 570/576.

Em síntese, este é o relatório.

Decide-se.

De ofício, procedo ao reexame obrigatório,
em que pese a ausência de determinação de
remessa oficial, e conheço do recurso eis que pre-
sentes os pressupostos de admissibilidade.

Inocorre a preliminar de nulidade da sen-
tença em virtude do julgamento antecipado da lide.

Apesar de ter o apelante protestado pela
produção de provas documental, pericial e teste-
munhal, inocorreu na espécie o alegado cercea-
mento de defesa já que os fatos relevantes para o
julgamento da demanda são incontroversos,
admitindo o próprio apelante que a situação do
estabelecimento prisional é caótica.

Também não merece acolhimento a ale-
gação de nulidade da sentença por estipular
multa cominatória de responsabilidade do Gover-
nador do Estado, no caso de descumprimento da
decisão, uma vez que há previsão legal a respeito
(art. 11 da Lei 7.347/85), e por condenar o Estado
a solucionar o problema da falta de água na
cadeia sem precisar como o Estado deveria fazê-
lo, já que não pode o magistrado impor ao Estado
os meios que entender mais adequados para o
cumprimento da obrigação, sob pena de indevida
ingerência na discricionariedade do Adminis-
trador do Estado.

Quanto à alegada nulidade da sentença por
eventualmente condenar o Governador do Estado
a pedido inepto, também não merece acolhimento,
uma vez que a própria Lei 7.347/85 estipula que
toda e qualquer condenação em dinheiro dela
decorrente será depositada em fundo próprio e
será utilizado para reconstituir os bens lesados.

Também acertada a rejeição ao pedido de
extinção do processo sem julgamento do mérito
em virtude de postular-se interdição na cadeia
perante juízo que não seja da execução penal.

É certo que compete ao juiz da execução
penal interditar no todo ou em parte o estabe-
lecimento penal que esteja em condições inade-
quadas ou em infringência aos dispositivos da Lei
de Execução Penal; contudo, não se trata o pedido
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de intervenção do estabelecimento, mas de pedido
de condenação do Estado na retomada da reali-
zação das obras de reforma da cadeia pública, jun-
tamente com pedido de solução do problema de
falta de água no mesmo estabelecimento, o que é
perfeitamente possível na presente via, não sendo
o caso de ação de competência do juízo da exe-
cução penal.

A preliminar de impossibilidade jurídica
do pedido confunde-se com o mérito e como tal
foi examinado pelo il. Julgador de primeiro grau.

Entendo que a sentença de primeiro grau
merece reparos pelos argumentos que passo a
discorrer.

É necessário esclarecer que é compe-
tência do Estado de Minas Gerais a instalação,
administração e manutenção do sistema prisional,
que faz parte da segurança pública; entretanto,
embora relevantes as questões suscitadas pelo
Ministério Público, os motivos de conveniência e
oportunidade da retomada das obras de cons-
trução da cadeia pública são atos discricionários
da Administração, constituindo-se em intromissão
indébita do Poder Judiciário no Executivo a esco-
lha do momento oportuno e conveniente para exe-
cução da obra, contrariando as delimitações de
competência inscritas nas Constituições Federal e
Estadual.

A inadimplência por parte do Estado foi
comprovada nos autos, onde ficou demonstrada a
precária situação da cadeia pública, entretanto,
não é dado ao Poder Judiciário determinar e
definir a realização, por parte do Executivo, de
obras, sob pena de se extrapolarem os limites do
controle jurisdicional, adentrando a seara da con-
veniência e oportunidade do ato administrativo,
desrespeitando-se o princípio constitucional da
separação dos Poderes.

O Judiciário não pode ir além do exame
da legalidade para emitir um juízo de mérito
sobre atos da Administração, tampouco pode
formular políticas públicas que constituam
matéria sob reserva de governo ou que con-
substanciem atos funcionalmente políticos,
como anota CANOTILHO (Direito Constitu-

cional - Teoria da Constituição, 4ª ed., Liv.
Almedina, Coimbra, Portugal, p. 721).

Essa reserva do Governo ou do Executivo
caracteriza-se, segundo o emérito constituciona-
lista português, “... pela existência de um núcleo
essencial de matérias de exclusiva responsabili-
dade do Governo, imune às intervenções da lei.
(...) O que existe é, sim, um complexo de ‘actos
funcionalmente políticos’ cuja competência é
atribuída directamente pela Constituição ao
Governo (cfr., por ex., art. 105 da Constituição de
Portugal, acrescento), consagrador de uma reser-
va política do Governo em relação às propostas
do Orçamento e de alteração do Orçamento)”.

Em caso semelhante, vale colacionar o voto
proferido pelo Des. Wander Marotta na Apelação
Cível 315.141-2/00, da 7ª Câmara deste Tribunal:

A ação civil pública é um importante e eficaz
instrumento de controle dos atos da Admi-
nistração Pública. Mas, se utilizada incorreta-
mente, acaba por violar o ordenamento jurídico.
Assim é a LIÇÃO DE JOSÉ DOS SANTOS
CARVALHO FILHO:
‘Quando a lei autoriza que na ação civil pública
o objeto possa ser, como regra, condenação
em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer, não se pode pretender, a
nosso ver, que seja a ação o remédio para
todos os males encontrados na coletividade.
Certamente que há, algumas vezes, dificuldade
em demarcar o limite dentro do qual o pedido é
possível juridicamente, quando visa à proteção
dos direitos coletivos e difusos. É que, levada
ao extremo a possibilidade de invocar, em qual-
quer caso, a tutela judicial em face do Poder
Público, chegaria o juiz a extrapolar sua função
jurisdicional, invadindo, de modo indevido, a
função administrativa, com ofensa ao princípio
da separação de Poderes, insculpido no art. 2º
da Carta em vigor’ (CARVALHO FILHO, José
dos Santos. Ação Civil Pública. 3. ed. Rio de
Janeiro: Lúmen Juris, 2001, p. 80).
As leis orçamentárias são propostas pelo
Poder Executivo e votadas pelo Legislativo
(art. 165, CF). Cabe a estes Poderes a decisão
sobre qual será a destinação dada aos recur-
sos públicos. Não pode o Judiciário intervir e
determinar a inclusão de verba para a realiza-
ção de uma determinada obra, pois estaria
invadindo a esfera da conveniência e com-
petência administrativas, mesmo porque é
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vedada qualquer vinculação de receita a
despesa, a não ser as expressas exceções
(art. 167, IV, CF).

Apesar de haver necessidade da cadeia
pública, também há a necessidade de hospitais,
escolas e demais serviços públicos. A destinação
de verbas exclusivamente para a construção de
uma cadeia pública pode onerar excessivamente a
Administração, de forma a prejudicar a realização
de demais obras e serviços que são igualmente
importantes para a sociedade.

E continua:

Desse modo, o Judiciário fica impossibilitado de
intervir, influenciando na tomada de decisões
que importam análise de conveniência e oportu-
nidade. Além disso, há um planejamento de
políticas públicas que o Judiciário não pode
revogar. Segundo ÉDIS MILARÉ:
‘O certo, todavia, é que cabe ao Poder Exe-
cutivo formular e executar as políticas públicas a
serem desenvolvidas nos vários e amplos
setores em que o Estado age. E a adoção de
políticas públicas é matéria que se insere na
competência interna e exclusiva do Poder
Executivo. Assim, as deliberações do governo,
enquanto age ele dentro do cumprimento nor-
mal e de boa-fé de sua competência constitu-
cional, adotando decisões de conveniência e
oportunidade que lhe são próprias e exclusivas,
ficam resguardadas da ingerência dos demais
Poderes. As decisões do Poder Executivo,
assim assumidas, ficam subtraídas à apreci-
ação ou interferência dos demais Poderes’
(MILARÉ, Édis. Ação Civil Pública - Lei
7.347/1985 - 15 anos. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2001. p. 699).

Na lição de José dos Santos Carvalho Filho:

Como o tema é realmente polêmico e apresen-
ta, em alguns casos, profunda complexidade,
tem havido algumas divergências entre os
órgãos jurisdicionais quanto ao exame dessa
questão. Alguns, a nosso ver de forma equivo-
cada, têm proferido decisões que estabelecem
verdadeiro comando de natureza administrativa
dirigido à Administração. Trata-se de desvio de
perspectiva, porquanto o sistema de separação
de Poderes e funções adotado pelo direito
pátrio não pode render ensejo a esse tipo de
ingerência. O equívoco, diga-se por questão de

justiça, não se aloja apenas na decisão judicial,
mas também no pedido formulado na ação civil
pública.

Por isso, afigura-se-nos irretocável deci-
são do Superior Tribunal de Justiça, que, com
exatidão jurídica digna de aplausos, assim
definiu a controvérsia:

O art. 3º da Lei 7.347/85, a ser aplicado contra
a administração pública, há de ser interpretado
como vinculado aos princípios constitucionais
que regem a administração pública, especial-
mente o que outorga ao Poder Executivo o
gozo de total liberdade e discricionariedade
para eleger as obras prioritárias a serem reali-
zadas, ditando oportunidade e conveniência
desta ou daquela obra, não sendo dado ao
Poder Judiciário obrigá-lo a dar prioridade a
determinada tarefa do poder público. (STJ,
Agravo de Instrumento nº 138.901-GO, 1ª
Turma, Rel. Min. José Delgado, julg. em
15.9.1997, DJ de 17.11.1997, p. 59456.)

A mesma é a orientação jurisprudencial
em diversos Tribunais do País, dentre eles o de
Minas Gerais:

Ementa. Ação civil pública. Esgoto sanitário.
Município. Mérito administrativo. Limites do
controle judicial sobre atos do Executivo.
Carência de ação. Confirmação da sentença
que extinguiu o feito sem exame do mérito, com
base no artigo 267, VI, CPC. - Ex vi da exegese
do art. 2º da CF, ao Poder Judiciário não é dado
determinar e definir a realização, por parte do
Executivo municipal, de obras públicas de
grandes extensões para coleta e tratamento de
esgoto sanitário, tampouco pode estipular
prazo para concretização de referidas obras,
sob pena de extrapolar os limites do controle
jurisdicional, adentrando a seara da conveniên-
cia e oportunidade do ato administrativo,
matéria que é reservada ao Executivo
(Apelação Cível nº 1.0000.00.315.801-1-000,
Comarca de Timóteo, Relator Des. Silas Vieira).

Critérios de conveniência ou oportunidade dos
atos administrativos escapam ao controle jurisdi-
cional, porque, salvo para exame de legalidade e
competência, ao Judiciário é vedado intervir na
esfera de atuação de outro Poder (Tribunal de
Justiça do Distrito Federal - Apelação Cível nº
892.382 - Acórdão nº 30.473 - Relator Des. Mello
Martins - Julgado em 28.05.1984).
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Ação civil pública - Objetivo - Construção e
manutenção de cadeia pública na Comarca de
Sertãozinho - Não-configuração de interesse
difuso ou coletivo, mas interesse da adminis-
tração da Justiça Criminal e do preso e seus
familiares (art. 103 da Lei de Execução Penal)
- Ademais, indevida intervenção do Ministério
Público na esfera da Administração Pública -
Sentença de procedência parcial reformada -
Decretação de carência da ação, com a
extinção do processo (art. 267, VI, do CPC) -
Recursos oficial e voluntário da ré providos,
prejudicado o do autor (Tribunal de Justiça de
São Paulo - Apelação Cível nº 013.658-5/0-00
- Relator Des. Soares Lima).

Oportunidade da medida. Recurso provido
(Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro - Apelação
Cível nº 2000.001.06544 - Relator Des. Carlos
Ferrari - Data do registro: 11.12.2000 - Julgado
em 26.09.2000).

Constitucional e Administrativo - Ação civil públi-
ca para obrigar o Governo estadual a não cons-
truir a ‘Escola Sambódromo’ - Ato discricionário
da Administração Pública - Impossibilidade jurí-
dica. - 1) Embora relevantes as questões susci-
tadas pelo Ministério Público, os motivos de
conveniência e oportunidade da construção de
obras são atos discricionários da Adminis-
tração. 2) Constitui-se em intromissão indébita
do Poder Judiciário no Executivo a escolha do
momento oportuno e conveniente para a exe-
cução da obra contestada, contrariando as
delimitações de competência inscritas nas
Constituições Federal e Estadual. 3) Recurso
improvido (Tribunal de Justiça do Amapá -
Apelação Cível nº 031.596 - Câmara Única -
Macapá - Rel. Juiz Mello Castro - DJAP de
26.01.1998).

Enfim, é inviável ordenar ao Estado que
inclua verbas na dotação orçamentária, em razão
do princípio da separação dos Poderes, ou de ser
o ato daqueles chamados “de Governo”.

O Judiciário não pode ser o formulador de
políticas públicas que constituem matéria sob
“reserva de governo”.

Pelo exposto, em reexame, rejeito as preli-
minares e no mérito, reformo a r. sentença
monocrática, julgando improcedente a ação civil
pública, prejudicado o recurso.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Dorival Guimarães Pereira - Sr.
Presidente. Eu me permito fazer algumas con-
siderações sobre esta questão e, primeiramente,
queria registrar, usando de uma afirmação feita
por um grande político brasileiro, recentemente
falecido, o Governador Leonel Brizola, em que S.
Ex.ª afirmava que ele via de longe, e o mesmo
ocorre em relação à minha pessoa. Evidente
que, já no estágio atual da minha vida, que
poderíamos denominar de terceira idade, nós
podemos sentir e presenciar fatos ocorridos
neste País, praticamente nos últimos sessenta
anos, e, quando ocorreu a edição da Lei das
Execuções Penais, tive a oportunidade de ser o
primeiro Magistrado a dela se utilizar, quando
decretei interdição da Delegacia de Furtos e
Roubos da Capital, exatamente em 1984, devido
à situação praticamente de impossibilidade de lá
se manterem aquelas pessoas. Na época,
cheguei a ser censurado, de certa forma, pelo
comando deste Tribunal e obtive apoio, eviden-
temente, além dos Colegas da Capital, que
chegaram a me prestar uma homenagem na
Associação dos Magistrados Mineiros, um apoio
ostensivo do Ministério Público.

Na verdade, o que ocorre, não só no Brasil
como, principalmente, em Minas Gerais, que é
um Estado eminentemente político, é que, à afir-
mação de que a construção de cadeias não dá
voto, a sociedade mineira tem mantido um certo
conservadorismo, então, na realidade, os proble-
mas sociais não são enfrentados com aquela
firmeza que deveria ocorrer, não podendo, por-
tanto, deixar de dar razão ao Ministério Público,
quando afirma que é obrigação do Poder Público
a construção e a reforma de cadeias; enfim, se o
Estado prende o cidadão, ele também tem que
dar condições de sobrevivência, e daquilo que é
o principal, que é a chamada ressocialização do
recluso - isso não ocorre em Minas Gerais, ou, se
vem ocorrendo, tal fato se dá a passos de tar-
taruga. Mas, como salientado pelo ilustre Relator,
sobretudo da leitura que fiz não só dos autos mas
da ementa por ele lançada no acórdão, S. Ex.ª
chega a afirmar que não compete ao Judiciário
formular políticas públicas, sob pena, evidente-
mente, de uma interferência em outro Poder.
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Apesar de achar muito justas as postulações do
Ministério Público, a verdade é que quem co-
nhece o Norte de Minas, como eu, sobretudo
aquela região de Montes Claros, onde a prosti-
tuição infantil grassa de forma vergonhosa e a
população vive subnutrida, etc., se o governo, até
hoje, não tentou resolver esses problemas que
acho muito mais graves, evidentemente, que ele
não tem interesse, ou quem sabe, até uma
impossibilidade material orçamentária para exe-
cução dessas obras.

Por esses motivos, acompanho o Relator,
por sentir que, realmente, não cabe ao Judiciário
tutelar a utilização dos recursos arrecadados pelo
Estado para consecução de obras, inclusive
desta natureza.

Rejeito as preliminares e, em reexame
necessário, julgo improcedente a ação civil pública
ajuizada, prejudicado o recurso voluntário.

A Sr.ª Des.ª Maria Elza - Sr. Presidente.
Peço vista dos autos.

Súmula - REJEITARAM PRELIMINARES.
PEDIU VISTA A VOGAL, APÓS VOTAREM O
RELATOR E O REVISOR, QUE, EM REEXAME
NECESSÁRIO, REFORMAVAM A SENTENÇA,
PREJUDICADA A APELAÇÃO.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. José Francisco Bueno - O julga-
mento deste feito foi adiado na sessão do dia
21.10.2004, a pedido da Vogal, após rejeitarem
preliminares, e de votarem o Relator e o Revisor,
que, em reexame necessário, reformavam a sen-
tença, prejudicada a apelação.

Com a palavra a Des.ª Maria Elza:

A Sr.ª Des.ª Maria Elza - Cuida-se de
remessa necessária e de recurso de apelação
interposto pelo Estado de Minas Gerais contra
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fa-
zenda Pública da Comarca de Montes Claros que,
nos autos de uma ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público em face do apelante, julgou
procedente o pedido, condenando o recorrente a

retomar as obras de reforma da cadeia pública do
Município de Montes Claros, no prazo de 90
(noventa dias), a solucionar, da forma que julgar
mais adequada, o problema de falta de água no
estabelecimento prisional, sob pena de multa
diária, no caso de descumprimento.

Em razões recursais de fls. 539/550-TJ, o
apelante alega, em preliminar, que: a) sentença
é nula, visto que cerceou o direito constitucional
à produção de prova; b) a sentença é nula por
ser extra e ultra petita, visto que condenou ao
pagamento da multa quem não é parte na lide -
agente político - com evidente contrariedade ao
princípio constitucional da impessoalidade; c) a
sentença é nula por ser ilíquida e por acolher
pedido inepto; d) a via processual eleita é
imprópria, já que subtrai competência própria e
exclusiva do juízo da execução penal; e) o pedi-
do é juridicamente impossível, sob pena de vio-
lação ao princípio da separação de Poderes e
violação à lei orçamentária. No mérito, alega
que: a) a matéria deve ser examinada sob o pris-
ma da discricionariedade administrativa, sendo
vedado ao Poder Judiciário impor ao Executivo
implementação de política pública; b) faltam
recursos e previsão orçamentária para reforma
da cadeia pública de Montes Claros. A alegada
falta de água já foi solucionada, ademais cabe à
Copasa, e não ao Estado de Minas Gerais, regu-
larizar o fornecimento de água. Pede, por tais
motivos, seja provido o recurso.

O Ministério Público respondeu ao recur-
so, às fls. 552/563-TJ, pugnando pelo seu não-
provimento.

Parecer do douto Procurador de Justiça
Luiz Carlos Teles de Castro, às fls. 570/576-TJ,
opinando pelo não-provimento do recurso.

É o breve relato. Passo a decidir.

Conheço da remessa necessária e do
recurso voluntário, porquanto presentes os requi-
sitos legais de sua admissibilidade.

Acompanho o douto Relator na rejeição de
todas as preliminares, exceto na que admite a
possibilidade de o Governador do Estado de
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Minas Gerais ser condenado ao pagamento da
multa cominatória, fixada na sentença, visto que
tal posicionamento macula o princípio constitu-
cional da impessoalidade. Este princípio, na lição
de JOSÉ AFONSO DA SILVA, significa que:

os atos e provimentos administrativos são
imputáveis não ao funcionário que os pratica,
mas ao órgão ou entidade administrativa em
nome do qual age o funcionário. Este é um
mero agente da Administração Pública, de sorte
que não é ele o autor institucional do ato. Ele é
apenas o órgão que formalmente manifesta a
vontade estatal (Curso de Direito Constitucional
Positivo, 15ª ed., p. 645).

Destarte, excluo a condenação do Gover-
nador, devendo esta recair sobre o Estado de
Minas Gerais.

No mérito, divirjo do entendimento do
douto Relator.

No julgamento dos recursos, pode o jul-
gador considerar os fatos supervenientes, quan-
do públicos e notórios. (Precedente do STJ:
EDREsp nº 304.503/SP.) O Estado de Minas
Gerais, ao iniciar, no dia 24.09.2004, as obras de
reforma e ampliação da cadeia pública de Montes
Claros, reconheceu parcialmente a procedência
do pedido. De acordo com o Secretário Adjunto
de Defesa Social, Luís Flávio Sapori, o Governo
do Estado irá investir recursos já garantidos da
ordem de R$ 220 mil, que possibilitarão, no prazo
de sessenta dias, o término das obras de cons-
trução de seis novas celas e uma passarela de
segurança, que aumentarão a capacidade da
cadeia em 100 novas vagas. É o que informa o
site oficial do Governo do Estado de Minas Gerais
(http://www.mg.gov.br/portalmg/do/noticias?op=vi
ewForm&co Conteudo=13289).

Ao fundamento acima acrescento que a
dignidade da pessoa humana, notadamente a do
preso, é tutelada pela Constituição Federal.
Assim, é dever inafastável do Estado de Minas
Gerais empreender todos os esforços que efe-
tivem a garantia fundamental de que ao preso
será assegurado o respeito à integridade física e
moral (art. 5º, inciso XLIX, da CF), bem como à
saúde e à vida.

O Poder Judiciário, no exercício de sua
alta e importante missão constitucional, deve e
pode impor ao Poder Executivo estadual o
cumprimento da disposição constitucional que
garante a integridade física e moral ao preso, sob
pena de compactuar e legitimar a instituição de
penas degradantes, cruéis, desumanas, que,
muitas vezes, conduz à morte, o que é vedado
pelo texto constitucional.

O posicionamento adotado não macula o
princípio constitucional da separação de Poderes.
O referido princípio não pode ser empregado para
justificar a burla à Constituição e para contrariar o
interesse público. A judicialização de política
pública, aqui compreendida como implementação
de política pública pelo Poder Judiciário, harmo-
niza-se com a Constituição de 1988. A con-
cretização do texto constitucional não é dever
apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas
também do Judiciário. É certo que, em regra, a
implementação de política pública é da alçada do
Executivo e do Legislativo, todavia, na hipótese
de injustificada e desarrazoada omissão, caso
destes autos, o Judiciário deve e pode agir para
forçar os outros Poderes a cumprirem o dever
constitucional que lhes é imposto.

Nesse sentido, o posicionamento do Supre-
mo Tribunal Federal na ADPF nº 45, Relator Minis-
tro Celso de Mello:

Desrespeito à constituição - Modalidades de
comportamentos inconstitucionais do Poder
Público. - O desrespeito à Constituição tanto
pode ocorrer mediante ação estatal quanto
mediante inércia governamental (...) a omis-
são do Estado - que deixa de cumprir, em
maior ou em menor extensão, a imposição
ditada pelo texto constitucional - qualifica-se
como comportamento revestido da maior
gravidade político-jurídica, eis que, mediante
inércia, o Poder Público também desrespeita a
Constituição, também ofende direitos que nela
se fundam e também impede, por ausência de
medidas concretizadoras, a própria aplicabili-
dade dos postulados e princípios da Lei
Fundamental (RTJ, 185/794-796, Rel. Min.
Celso de Mello, Pleno). É certo que não se
inclui, ordinariamente, no âmbito das funções
institucionais do Poder Judiciário - e nas desta
Suprema Corte, em especial - a atribuição de
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formular e de implementar políticas públicas
(JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os
Direitos Fundamentais na Constituição Portu-
guesa de 1976, p. 207, item nº 05, 1987,
Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o
encargo reside, primariamente, nos Poderes
Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no
entanto, embora em bases excepcionais,
poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e
quando os órgãos estatais competentes, por
descumprirem os encargos político-jurídicos
que sobre eles incidem, vierem a comprome-
ter, com tal comportamento, a eficácia e a inte-
gridade de direitos individuais e/ou coletivos
impregnados de estatura constitucional, ainda
que derivados de cláusulas revestidas de con-
teúdo programático. Cabe assinalar, presente
esse contexto - consoante já proclamou esta
Suprema Corte -, que o caráter programático
das regras inscritas no texto da Carta Política
‘não pode converter-se em promessa constitu-
cional inconseqüente, sob pena de o Poder
Público, fraudando justas expectativas nele
depositadas pela coletividade, substituir, de
maneira ilegítima, o cumprimento de seu
impostergável dever, por um gesto irrespon-
sável de infidelidade governamental ao que
determina a própria Lei Fundamental do
Estado’ (RTJ, 175/1.212-1.213, Rel. Min.
Celso de Mello).

(...) não obstante a formulação e a execução de
políticas públicas dependam de opções políticas
a cargo daqueles que, por delegação popular,
receberam investidura em mandato eletivo,
cumpre reconhecer que não se revela absoluta,
nesse domínio, a liberdade de conformação do
legislador, nem a de atuação do Poder Execu-
tivo. É que, se tais Poderes do Estado agirem de
modo irrazoável ou procederem com a clara
intenção de neutralizar, comprometendo-a, a
eficácia dos direitos sociais, econômicos e cul-
turais, afetando, como decorrência causal de
uma injustificável inércia estatal ou de um abusi-
vo comportamento governamental, aquele
núcleo intangível consubstanciador de um con-
junto irredutível de condições mínimas neces-
sárias a uma existência digna e essenciais à
própria sobrevivência do indivíduo, aí, então,
justificar-se-á, como precedentemente já enfati-
zado - e até mesmo por razões fundadas em um
imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de
intervenção do Poder Judiciário, em ordem a
viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja
fruição lhes haja sido injustamente recusada
pelo Estado. Extremamente pertinentes, a tal

propósito, as observações de ANDREAS
JOACHIM KRELL (Direitos Sociais e Controle
Judicial no Brasil e na Alemanha, p. 22-23,
2002, Fabris): ‘A constituição confere ao legis-
lador uma margem substancial de autonomia na
definição da forma e medida em que o direito
social deve ser assegurado, o chamado ‘livre
espaço de conformação’ (...). Num sistema
político pluralista, as normas constitucionais
sobre direitos sociais devem ser abertas para
receber diversas concretizações consoante as
alternativas periodicamente escolhidas pelo
eleitorado. A apreciação dos fatores econômicos
para uma tomada de decisão quanto às possibi-
lidades e aos meios de efetivação desses direi-
tos cabe, principalmente, aos governos e parla-
mentos. Em princípio, o Poder Judiciário não
deve intervir em esfera reservada a outro Poder
para substituí-lo em juízos de conveniência e
oportunidade, querendo controlar as opções
legislativas de organização e prestação, a não
ser, excepcionalmente, quando haja uma vio-
lação evidente e arbitrária, pelo legislador, da
incumbência constitucional. No entanto, parece-
nos cada vez mais necessária a revisão do
vetusto dogma da separação dos Poderes em
relação ao controle dos gastos públicos e da
prestação dos serviços básicos no Estado
Social, visto que os Poderes Legislativo e
Executivo no Brasil se mostraram incapazes de
garantir um cumprimento racional dos respec-
tivos preceitos constitucionais. A eficácia dos
Direitos Fundamentais Sociais a prestações
materiais depende, naturalmente, dos recursos
públicos disponíveis; normalmente, há uma
delegação constitucional para o legislador con-
cretizar o conteúdo desses direitos. Muitos
autores entendem que seria ilegítima a confor-
mação desse conteúdo pelo Poder Judiciário,
por atentar contra o princípio da separação dos
Poderes (...). Muitos autores e juízes não
aceitam, até hoje, uma obrigação do Estado de
prover diretamente uma prestação a cada pes-
soa necessitada de alguma atividade de atendi-
mento médico, ensino, de moradia ou alimen-
tação. Nem a doutrina nem a jurisprudência têm
percebido o alcance das normas constitucionais
programáticas sobre direitos sociais, nem lhes
dado aplicação adequada como princípios-
condição da justiça social. A negação de qual-
quer tipo de obrigação a ser cumprida na base
dos Direitos Fundamentais Sociais tem como
conseqüência a renúncia de reconhecê-los
como verdadeiros direitos. (...) Em geral, está
crescendo o grupo daqueles que consideram os
princípios constitucionais e as normas sobre
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direitos sociais como fonte de direitos e obri-
gações e admitem a intervenção do Judiciário
em caso de omissões inconstitucionais.

A omissão do Estado de Minas Gerais,
para solucionar o grave problema de super-
lotação, de falta de condições físicas e de higiene
e de conservação da cadeia pública de Montes
Claros, se arrasta há anos. Falta interesse em
resolver o problema. A paralisação das obras de
reforma da cadeia, segundo dados da Comissão
de Direitos Humanos da Assembléia do Estado
de Minas Gerais, fl. 195-TJ, não envolve questão
financeira, mas entraves burocráticos nos órgãos
estaduais. Enquanto o problema burocrático não
se resolve, a saúde, a vida, a dignidade e a
cidadania dos presos ficam ameaçadas e vio-
ladas. A situação caótica em que se encontra a
cadeia pública de Montes Claros gera angústia,
sofrimento, perplexidade, apreensão, revolta e
medo nos presos, nas autoridades policiais e na
comunidade local, visto que as mortes e rebeliões
de presos são recorrentes. Tudo por causa da
incúria do Estado de Minas Gerais, refletida na
péssima condição da cadeia pública de Montes
Claros, que mais parece um campo de concen-
tração. Afinal, onde caberiam sessenta e cinco
presos estão mais de duzentos. Os banheiros
estão em péssimo estado de conservação, assim
como a iluminação, a segurança e a higiene do
local. Presos, com doenças contagiosas, dividem
cela com presos sadios. Um preso, aparentando
alienação mental (fl. 250-TJ), está recolhido com
os demais presos. No período noturno falta água
na cadeia. Presos e presas dividem a mesma ala.
Banho de sol apenas uma vez por semana,
mesmo assim limitado à duração de duas horas.
Não há ambulatório médico. Visitas recebidas na
porta das celas, por falta de local apropriado.
Ocorrência freqüente de broncopneumonia.
Maior violação à Constituição não há, pois valo-
res constitucionais fundamentais estão sob cons-
tante e permanente lesão.

Ressalto que já se tentou solucionar o grave
problema prisional de Montes Claros de várias for-
mas: participação popular, pleitos políticos, atu-
ação da Comissão de Direitos Humanos da
Assembléia Estadual, denúncia pela imprensa,
atuação de prefeito e vereadores, rebeliões, solici-
tação das autoridades policiais, denúncias pelos

presos, apoio da pastoral carcerária e interdição da
cadeia. Todavia, todas as tentativas fracassaram.

A se admitir que o Poder Judiciário nada
pode fazer ante tanto abuso e violação a direitos
e garantias fundamentais constitucionais, estar-
se-á rasgando o texto constitucional, conde-
nando os presos de Montes Claros à morte e se
atribuindo ao Poder Judiciário papel decorativo
ou de “mero capacho” do Executivo. A última
esperança dos presos está no Poder Judiciário,
e este Poder não deve se furtar a cumprir a sua
alta e relevante função de tutelar o texto consti-
tucional e de proteger o cidadão e a sociedade
do arbítrio estatal. Ou o Judiciário age como
Poder e põe fim a omissão abusiva, injustificada,
desarrazoada praticada pelo Executivo, ou pre-
sos continuarão morrendo, com a complacência
do Judiciário e do Executivo. Não me parece que
este seja o fim o Estado. É “hora de atentar-se
que o objetivo maior do Estado é proporcionar
vida segura com o mínimo de conforto suficiente
a atender ao valor maior atinente à preservação
da dignidade do homem” (precedente do STF:
AGRRE 271.286-8/RS).

A incúria do Poder Executivo estadual na
realização de suas funções e atribuições asse-
gura ao Ministério Público a possibilidade de
pedir ao Poder Judiciário uma solução que
coloque fim àquela omissão que lesiona ou
ameaça o direito dos presos (art. 5º, inciso
XXXV, da CF). Esta missão assegurada ao
Ministério Público e ao Poder Judiciário é uma
das mais importantes salvaguardas que a
Constituição garantiu à sociedade contra a vio-
lação de seus direitos.

Havendo divergência entre o interesse
público primário da sociedade, reconhecido em
normas constitucionais, e o interesse público
secundário do Estado de Minas Gerais, prepon-
dera o amparo do primeiro sobre o do segundo,
pois aquele passa a constituir-se numa obri-
gação do Estado, e não mera oportunidade ou
conveniência da política de governo.

Nesse sentido, em caso assemelhado a
este, tive a oportunidade de decidir, sendo
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acompanhada pelos doutos Desembargadores
Cláudio Costa e Aluízio Quintão, o seguinte:

o prédio da cadeia pública local está, há muito
tempo, interditado por falta de condições míni-
mas de utilização, o que, por si só, demonstra
omissão danosa por parte do Poder Público
estadual, entidade federativa competente para
zelar pela manutenção do referido imóvel. Não
se pode perder de vista que as reformas
requeridas pelo Ente Ministerial, órgão atribuído
constitucionalmente da função de defesa da
ordem jurídica e dos interesses públicos
indisponíveis, dizem respeito a um conjunto de
medidas necessárias à conservação do bem
imóvel identificado nos autos, e, sobretudo, da
integridade física e o direito à vida daqueles
cidadãos que lá se encontram detidos. É
hipocrisia do Estado Brasileiro, em qualquer de
suas entidades federadas, alegar prioridades
outras quando a matéria diz respeito ao sistema
carcerário brasileiro, objeto de graves violações
dos Direitos Humanos e que coloca o Brasil na
lista de países que muito pouco realizam para
efetivação das prerrogativas constitucionais
dos seus presos.
A vida e a segurança dos presidiários, enquanto
integrantes do rol dos direitos e garantias funda-
mentais, geram para o Estado o dever da plena
implementação do texto constitucional, não lhe
sendo mera faculdade. Nesse sentido, não
reside uma discricionariedade do Estado, mas
ato de natureza vinculada com fundamento na
própria Constituição (Agravo de Instrumento nº
1.0000.00.351499-9/000, Comarca de Arinos).

O Superior Tribunal de Justiça, em dois
recentes e importantes julgados, validou o
entendimento de que o Poder Judiciário não mais
se limita a examinar os aspectos extrínsecos da
Administração, pois pode analisar, ainda, as
razões de conveniência e oportunidade, uma vez
que essas razões devem observar critérios de
moralidade e razoabilidade. Nesse sentido, con-
firam-se respectivamente, os recursos especiais,
ambos relatados pela Ministra Eliana Calmon, nº
493.811/SP, DJ de 15.03.2004, e REsp nº
429.570/GO, DJ de 22.03.2004:

‘A Constituição Federal de 1988 revolucionou o
Direito Administrativo brasileiro, ao substituir o
modelo de Estado liberal, traçado na Era Vargas,
para o Estado Social e Democrático de Direito.
No primeiro, o Estado distanciava-se da vida

social, econômica e religiosa dos indivíduos,
mantendo-os independentes em relação a ele,
que estava presente para garantir-lhes essa
independência, interferindo minimamente e
deixando que a sociedade seguisse, como
ordem espontânea dotada de racionalidade ima-
nente. Mas o novo modelo emancipou a
sociedade em relação ao Estado, reaproximan-
do-os. Daí o surgimento das políticas interven-
cionistas, como contraponto de uma sociedade
que se politiza.
As transformações no modo de atuar do Estado
alteraram a estrutura da sociedade, acarretando
a diluição dos limites entre o Estado e sociedade,
vinculados por um número crescente de inter-
relações. No dizer de Bobbio, ‘o Estado e a
sociedade atuam como dois momentos neces-
sários, separados, mas contíguos, distintos, mas
interdependentes do sistema social em sua com-
plexidade e articulação interna’.
O novo modelo ensejou a multiplicação de
modos de solução de problemas, mediante
negociações, acordos, protocolos de intenções.
Esse intrincamento de vínculos torna impossível
a previsão, em normas legais, de todas as dire-
trizes de conduta a serem observadas e de
soluções a serem adotadas.
Essa digressão sociológica é importante para
direcionar o raciocínio de que não é mais pos-
sível dizer, como no passado foi dito, inclusive
por mim mesma, que o Judiciário não pode imis-
cuir-se na conveniência e oportunidade do ato
administrativo, adentrando-se a discriciona-
riedade do administrador. E as atividades
estatais, impostas por lei, passam a ser fiscali-
zadas pela sociedade, através do Ministério
Público, que, no desempenho de suas ativi-
dades precípuas, a representa.
(...) A alegação do Município de que enfrenta
dificuldades financeiras, com falta de recursos
necessários, segundo minha visão, é de abso-
luta impertinência, como também impertinente
a visão do TJ/SP, ao proclamar em sede de
embargos infringentes:
‘Menor - Embargos infringentes interpostos con-
tra acórdão proferido pela Câmara Especial, em
recurso de apelação da Municipalidade de
Santos. - Ação civil pública, objetivando a cri-
ação de programa oficial de auxílio, orientação e
tratamento de alcoólotras e toxicômanos.
Conveniência e oportunidade do Poder Público.
Ato discricionário da Administração. Embargos
infringentes acolhidos’ (fl. 919).
É interessante observar que o Relator, ao pro-
ferir o seu voto-vencedor deixou registrado:
‘Deve-se, ainda, relevar que a matéria envolve
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questões de orçamento e disponibilidade do
erário público com dotação específica para
implantação de meios para a efetivação das
medidas pleiteadas. Tal ponto é de iniciativa do
Executivo, sujeito a alterações pelo Legislativo,
o que, como já dito, caso haja determinação do
Poder Judiciário nesse sentido, haveria uma
intromissão nos poderes administrativos do
Executivo’ (fl. 921).
A posição do TJ/SP deixa a reboque do
Executivo municipal fazer ou não fazer o deter-
minado pelos seus órgãos, pela Lei Orgânica e
pela Constituição, bastando, para o non facere,
escudar-se na falta de verba. Se não havia
verba, por que traçou ele um programa especí-
fico? Para efeitos eleitoreiros e populares ou
pela necessidade da sociedade local?
O moderno Direito Administrativo tem respaldo
constitucional suficiente para assumir postura
de parceria e, dessa forma, ser compelido, ou
compelir os seus parceiros a cumprirem os pro-
gramas traçados conjuntamente.
Com essas considerações, dou provimento ao
recurso especial para julgar procedente em
parte a ação ministerial, determinando seja
reativado em sessenta dias o programa cons-
tante da Resolução 4/97, devendo ser incluída
no próximo orçamento Municipal verba própria
e suficiente para atender ao programa’.

‘(...) A pergunta que se faz é a seguinte: pode o
Judiciário, diante de omissão do Poder Exe-
cutivo, interferir nos critérios da conveniência e
oportunidade da Administração para dispor sobre
a prioridade da realização de obra pública volta-
da para a reparação do meio ambiente, no assim
chamado mérito administrativo, impondo-lhe a
imediata obrigação de fazer? Em caso negativo,
estaria deixando de dar cumprimento à determi-
nação imposta pelo art. 3º da Lei de Ação Civil
Pública?
O acórdão recorrido adotou entendimento de
que não poderia fazê-lo por se tratar de ato
administrativo discricionário, sobre o qual não
cabe a ingerência do Judiciário.
(...) O primeiro aspecto a considerar diz
respeito à atuação do Poder Judiciário, em
relação à Administração.
No passado, estava o Judiciário atrelado ao
princípio da legalidade, expressão maior do
Estado de Direito, entendendo-se como tal a
submissão de todos os Poderes à lei.
A visão exacerbada e literal do princípio transfor-
mou o Legislativo em um superpoder, com
supremacia absoluta, fazendo-o bom parceiro do
Executivo, que dele merecia conteúdo normativo

abrangente e vazio de comando, deixando-se
por conta da Administração o facere ou non
facere, ao que se chamou de mérito administra-
tivo, longe do alcance do Judiciário.
A partir da última década do século XX, o
Brasil, com grande atraso, promoveu a sua
revisão crítica do Direito, que consistiu em
retirar do legislador a supremacia de super-
poder, ao dar nova interpretação ao princípio
da legalidade.
Em verdade, é inconcebível que se submeta a
Administração, de forma absoluta e total, à lei.
Muitas vezes, o vínculo de legalidade significa só
a atribuição de competência, deixando zonas de
ampla liberdade ao administrador, com o cuida-
do de não fomentar o arbítrio. Para tanto, deu-se
ao Poder Judiciário maior atribuição para imis-
cuir-se no âmago do ato administrativo, a fim de,
mesmo nesse íntimo campo, exercer o juízo de
legalidade, coibindo abusos ou vulneração aos
princípios constitucionais, na dimensão globali-
zada do orçamento.
A tendência, portanto, é a de manter fiscali-
zado o espaço livre de entendimento da
Administração, espaço este gerado pela
discricionariedade, chamado de ‘Cavalo de
Tróia’ pelo alemão Huber, transcrito em Direito
Administrativo em Evolução, de ODETE
MEDAUAR.
Dentro desse novo paradigma, não se pode sim-
plesmente dizer que, em matéria de conveniên-
cia e oportunidade, não pode o Judiciário exami-
ná-las. Aos poucos, o caráter de liberdade total
do administrador vai-se apagando da cultura
brasileira e, no lugar, coloca-se na análise da
motivação do ato administrativo a área de con-
trole. E, diga-se, porque pertinente, não apenas
o controle em sua acepção mais ampla, mas
também o político e a opinião pública.
Na espécie em julgamento, tem-se, compro-
vado, um dano objetivo causado ao meio ambi-
ente, cabendo ao Poder Público, dentro da sua
esfera de competência e atribuição, providenciar
a correção. Ao assumir o encargo de gerir o
patrimônio público, também assumiu o dever de
providenciar a recomposição do meio ambiente,
cuja degradação, provocada pela erosão e o
descaso, haja vista a utilização das crateras
como depósito de lixo, está provocando riscos
de desabamento e assoreamento de córregos,
prejudicando as áreas de mananciais.
Com essas considerações, dou provimento
ao recurso especial para ordenar que a
Administração providencie imediatamente as
obras necessárias à recomposição do meio
ambiente’.
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Sobre o tema, confira a posição da doutri-
nadora RAQUEL MELLO URBANO DE CAR-
VALHO, mestra em Direito Administrativo pela
Universidade Federal de Minas Gerais:

Com efeito, parâmetros como a moralidade e
a proporcionalidade, antes entendidos como
insertos no mérito da ação administrativa, hoje
se enquadram no domínio da juridicidade ou
da legalidade em sentido amplo (...) ao Poder
Judiciário cumpre o controle da juridicidade
relativamente aos atos administrativos vincu-
lados e discricionários, assim como no tocante
aos atos políticos ou de governo. Referido
controle judicial afigura-se cabível, tanto na
hipótese de omissão no tocante à sua prática,
como no caso de, praticado o ato comissivo,
restar evidente o descumprimento do citado
princípio da juridicidade (Revista do Curso de
Direito. Nova Lima, Centro Universitário
Metodista Izabela Hendrix, v. 4, nº 4, outubro
2004, p. 141-153).

Pelos fundamentos até aqui expostos, não
vislumbro qualquer violação ao princípio da dis-
cricionariedade. Ademais, como bem ressaltou o
Ministério Público, na petição de fl. 520-TJ, o
pedido para que o Estado de Minas Gerais seja
condenado

a realizar nova licitação para conclusão das
obras de reforma e ampliação da cadeia não
fere a discricionariedade do administrador, pela
simples e boa razão de que o Estado já con-
siderou que as obras de ampliação e reforma
da cadeia pública são convenientes e oportu-
nas, ao iniciá-las. E, assim, dizer o contrário
implicaria, necessariamente, admitir que o
administrador público, agiu de maneira ímpro-
ba, ao determinar a realização de obras que
seriam, assim, inconvenientes e inoportunas.
De fato, o requerido já exerceu o seu juízo de
conveniência e oportunidade.

A mera alegação de falta de disponibili-
dade de recursos ou orçamentária, destituída de
qualquer comprovação objetiva, não é hábil a
afastar o dever constitucional imposto ao Poder
Executivo estadual de executar obras que tutelem
a integridade física e moral do preso. Assim, a
este caso não se aplica a cláusula da reserva do
possível, seja porque não foi comprovada a inca-
pacidade econômico-financeira do Estado de

Minas Gerais, seja porque a pretensão de pro-
teção ao preso se afigura razoável, estando, pois,
em plena harmonia com o devido processo legal
substancial.

A esse respeito, o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 45, Relator
o Ministro Celso de Mello:

a realização dos direitos econômicos, sociais e
culturais - além de caracterizar-se pela gradua-
lidade de seu processo de concretização -
depende, em grande medida, de um inesca-
pável vínculo financeiro subordinado às possi-
bilidades orçamentárias do Estado, de tal
modo que, comprovada, objetivamente, a inca-
pacidade econômico-financeira da pessoa
estatal, desta não se poderá razoavelmente
exigir, considerada a limitação material refe-
rida, a imediata efetivação do comando funda-
do no texto da Carta Política. Não se mostrará
lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal
hipótese - mediante indevida manipulação de
sua atividade financeira e/ou político-adminis-
trativa - criar obstáculo artificial que revele o
ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de
fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabe-
lecimento e a preservação, em favor da pessoa
e dos cidadãos, de condições materiais míni-
mas de existência. Cumpre advertir, desse
modo, que a cláusula da ‘reserva do possível’ -
ressalvada a ocorrência de justo motivo objeti-
vamente aferível - não pode ser invocada, pelo
Estado, com a finalidade de exonerar-se do
cumprimento de suas obrigações constitu-
cionais, notadamente quando, dessa conduta
governamental negativa, puder resultar nulifi-
cação ou, até mesmo, aniquilação de direitos
constitucionais impregnados de um sentido de
essencial fundamentalidade. Daí a correta pon-
deração de ANA PAULA DE BARCELLOS (A
Eficácia Jurídica dos Princípios Constitu-
cionais, p. 245-246, 2002, Renovar): ‘Em
resumo: a limitação de recursos existe e é uma
contingência que não se pode ignorar. O intér-
prete deverá levá-la em conta ao afirmar que
algum bem pode ser exigido judicialmente,
assim como o magistrado, ao determinar seu
fornecimento pelo Estado. Por outro lado, não
se pode esquecer que a finalidade do Estado,
ao obter recursos, para, em seguida, gastá-los
sob a forma de obras, prestação de serviços,
ou qualquer outra política pública, é exata-
mente realizar os objetivos fundamentais da
Constituição. A meta central das Constituições



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 63-310, out./dez. 2004 297

modernas, e da Carta de 1988 em particular,
pode ser resumida, como já exposto, na pro-
moção do bem-estar do homem, cujo ponto de
partida está em assegurar as condições de sua
própria dignidade, que inclui, além da proteção
dos direitos individuais, condições materiais
mínimas de existência. Ao se apurarem os ele-
mentos fundamentais dessa dignidade (o míni-
mo existencial), estar-se-ão estabelecendo
exatamente os alvos prioritários dos gastos
públicos. Apenas depois de atingi-los é que se
poderá discutir, relativamente aos recursos
remanescentes, em que outros projetos se
deverá investir. O mínimo existencial, como se
vê, associado ao estabelecimento de priori-
dades orçamentárias, é capaz de conviver pro-
dutivamente com a ‘reserva do possível
(grifei)’. Vê-se, pois, que os condicionamentos
impostos pela cláusula da ‘reserva do pos-
sível’, ao processo de concretização dos direi-
tos de segunda geração - de implantação sem-
pre onerosa - traduzem-se em um binômio que
compreende, de um lado, 1) a razoabilidade da
pretensão individual/social deduzida em face
do Poder Público e, de outro, 2) a existência de
disponibilidade financeira do Estado para
tornar efetivas as prestações positivas dele
reclamadas. Desnecessário acentuar-se, con-
siderado o encargo governamental de tornar
efetiva a aplicação dos direitos econômicos,
sociais e culturais, que os elementos compo-
nentes do mencionado binômio (razoabilidade
da pretensão + disponibilidade financeira do
Estado) devem configurar-se de modo afirma-
tivo e em situação de cumulativa ocorrência,
pois, ausente qualquer desses elementos,
descaracterizar-se-á a possibilidade estatal de
realização prática de tais direitos.

A imposição para o Estado de Minas Gerais
solucionar o problema de falta de água na cadeia
pública de Montes Claros é válida e legítima, pois
é dever do Estado assegurar a integridade física e
moral do preso. A falta de água, numa cadeia
superlotada e localizada numa cidade tão quente
como Montes Claros, contribui para a degradação
física do preso, atingindo sua integridade moral,
além de contribuir para falta de higiene e prolife-
ração de doenças.

Por fim, gostaria de louvar a atuação com-
bativa do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais na defesa da integridade física e moral dos
presos, pessoas relegadas ao descaso, vítimas
dos mais variados e abominados preconceitos,
sendo apenas lembrados, de forma negativa,
pelos donos do poder em época de rebelião.

Pelo exposto, confirmo, parcialmente, a
sentença, no reexame necessário, retificando
apenas a parte que condenou o Governador, e
não o Estado de Minas Gerais, ao pagamento
da multa cominatória. Assim, tal multa deverá
recair sobre o Estado. Ante o que restou decidi-
do, fica prejudicado o recurso de apelação.

Custas, na forma da lei.

Súmula - REFORMARAM A SENTENÇA,
NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O
RECURSO VOLUNTÁRIO, VENCIDA A VOGAL,
EM PARTE.

-:::-

AÇÃO RESCISÓRIA - INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - EXAME DE DNA - IRMÃO DO
INVESTIGADO NÃO TESTADO - PRESSUPOSTOS DA PERÍCIA NÃO CONFIRMADOS -

CONFISSÃO DE PATERNIDADE - TESTAMENTO DEIXADO EM FAVOR DA INVESTIGANTE -
HABILITAÇÃO COMO HERDEIRA - DOCUMENTO NOVO - DÚVIDAS SOBRE A PATERNIDADE

DECLARADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO

- Constitui documento novo capaz de embasar ação rescisória, nos termos do artigo 485, VII, do CPC,
declaração em que o irmão do investigado, não testado no exame de DNA, o que não confirma os
pressupostos da perícia em que admitida a reversão de suas conclusões no caso de existência de
outro irmão do investigado ali não testado, reconhece a paternidade da investigante, também agra-
ciada em testamento por ele deixado, com habilitação em autos de inventário, o que autoriza con-
cluir pela existência de dúvidas insuperáveis sobre a paternidade atribuída ao investigado no
acórdão rescindendo, que deve ser desconstituído.
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Ementa oficial: Ação rescisória - Inves-
tigação de paternidade - Existência de irmãos
do investigado não testados no exame de DNA
- Juntada de documento novo revestido de con-
fissão de paternidade, por irmão do investigado,
que recusou a se submeter à época ao exame
pericial genético - Testamento deixado pelo
irmão do investigado em favor da investigante,
no qual esta se habilitou também como filha e
herdeira - Possibilidade de rescisão - Ausência
de certeza na paternidade decretada anterior-
mente por força do v. acórdão rescindendo -
Pedido julgado procedente.

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, EM REJEITAR A PRELI-
MINAR, DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA, LEVANTADA PELO DES.
ALMEIDA MELO E, NO MÉRITO, DAR PELA
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, VENCIDOS O
REVISOR E O SEGUNDO VOGAL. ABSTEVE-
SE DE VOTAR O DES. CÉLIO CÉSAR PADUANI.

Belo Horizonte, 01 de setembro de 2004.
- Isalino Lisbôa - Relator.

Notas taquigráficas

Proferiram sustentação oral, pelos autores
e pela ré, os Doutores Raimundo Cândido Júnior
e Sérgio Murilo Diniz Braga, respectivamente.

O Sr. Des. Isalino Lisbôa - Sr. Presidente.
Após ouvir, atentamente, as sustentações orais,
passo à leitura de meu voto.

Cuida-se de ação rescisória com base no
art. 485, incisos IV, V, VI, VII e IX, c/c parágrafos 1º
e 2º do art. 485, do CPC, aforada no prazo legal,
conforme certifica à fl. 311-TJ, por G.B. e outros,
em face de P.A.B., devidamente qualificada, objeti-
vando a rescisão do v. acórdão rescindendo, de fls.
243/248-TJ, que reformou a sentença monocrática
e acolheu investigatória de paternidade c/c petição
de herança, com base em perícia genética e
provas testemunhais, não tendo o laudo excluído a
paternidade do investigado, porém tendo sido con-
clusivo que a mesma poderia alterar-se ante a
existência de outros irmãos do investigado não tes-
tados no mencionado exame.

Não se caracteriza a apontada violação
literal à disposição de lei (art. 5º, II, LIV e LV, da
CF/88, c/c os arts. 47, 282, VII, 214 e 247 do
CPC, c/c arts. 9º, II, e 241, c/c 238 do CPC), por
falta de citação da autora E.B.C., herdeira do

- VV.vv.: - Documento novo, nos termos do art. 485, VII, do CPC, é aquele obtido depois da sen-
tença e cuja existência o autor ignorava ou dele não pôde fazer uso. Se já existia, pois elaborado
no curso da ação de investigação de paternidade e antes da sentença, de modo a permitir sua
utilização, não há como concluir pela procedência da ação rescisória, mormente quando o valor
probante do documento, que é uma declaração unilateral do irmão do investigado, não parece
induvidoso a ponto de ensejar seu acolhimento integral sem perquirir a respeito de sua autenti-
cidade, ou mesmo porque só agora revelado, se foi emitido juntamente com o testamento do qual
se tomou conhecimento logo após o óbito do declarante. (Des. Schalcher Ventura)

- A desconstituição da coisa julgada com base em erro de fato na perícia genética que serviu à
declaração de paternidade reclama prova cabal para efeito de ação rescisória, já que o fato incon-
teste, até agora, é a sentença transitada em julgado. Sendo necessária a realização de exame de
DNA como complementação de perícia que não teve confirmados seus pressupostos, pretensão
dos autores não acolhida, é de se reconhecer a existência de cerceamento de defesa, devendo
ser anulado o processo e convertido o julgamento em diligência, a fim de que seja produzida
aquela prova. (Des. Almeida Melo)

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1.0000.00.236001-4/000 - Comarca de Iturama - Relator: Des. ISALINO
LISBÔA
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finado J.B., porque foi a mesma citada por edital,
e dos demais herdeiros ausentes e assistidos por
curador especial, devidamente nomeado e inti-
mado para todos os atos do processo, conforme
comprovam os autos.

Também não se vislumbra violação literal
ao disposto no art. 237 c/c 364 e 506, III, e 508 do
CPC, já que a apelação foi tempestivamente avia-
da à época pela ora ré e provado restou ter a
Secretaria apenas certificado a publicação da sen-
tença, sem contudo afixar o comprovante da der-
radeira publicação pela imprensa local (fl. 203-v.).

Já a alegada violação literal ao art. 5º, LV,
da CF/88, ao art. 130 c/c 320, II, do CPC, em
face do indeferimento à época de nova prova
técnica, não restou configurada, e inocorreu o
cerceamento da amplitude de defesa constitu-
cionalmente assegurada, porque não apresen-
taram os autores, naquele momento, motivo
convincente que autorizasse o Juiz monocrático
a deferir o suplicado.

Também não vislumbro a apontada vio-
lação do art. 363 do CCB, 458, II, c/c 165 do CPC
e do art. 93, IX, da CF/88, por constarem do v.
acórdão rescindens as explicações suscitadas
pelos autores.

Sem razão quanto à aduzida violação à
coisa julgada, por ter sido tempestivo o recurso
à época aviado pela ré.

Já a prova técnica, à época realizada, deu
sua conclusão estritamente sobre o exame do
material que lhe foi fornecido, não podendo ser
chamada de falsa, por terem os autores hoje, em
seu poder, documentos novos a contestá-la.
Mesmo porque foi dito laudo enfático e conclusivo
em que a paternidade ali definida poderia sofrer
alteração nos casos de:

6º) Não havendo nenhum irmão do falecido, Sr.
J.B. não testado aqui tenha sido destacado
como possível pai de P.A., podemos afirmar
com confiabilidade superior a 99,999% que ele
era o pai biológico de P.A.
7º) Não se caracteriza a necessidade de estu-
do do cadáver exumado do Sr. J.B., a não ser,
como indicado acima, que exista um outro

irmão do possível pai falecido que seja tam-
bém falecido e que não tenha deixado filhos
legítimos.

O erro de fato argüido também não pros-
pera, já que, para tal circunstância, exige-se
seja aferível pelo exame das provas já cons-
tantes dos autos da ação matriz.

Todavia, quanto à existência de docu-
mento novo que os autores só agora estão de
posse, cuja existência ignoravam, de que não
puderam fazer uso no curso daquela ação
investigatória, documento esse, assinado em
20.01.1995 - fl. 20 - porém já existente à época
da prolação da sentença (12.04.96 - fl. 279) ou
do acórdão (20.03.97 - fl. 338) e que tivesse
sido considerado teria levado à improcedência
manifesta do pedido investigatório de pater-
nidade, cumulado com petição de herança,
assiste-lhes inteira razão.

Trata-se, pois, de declaração do Sr. J.B.,
hoje falecido, firmada em 20.01.95, onde o mesmo
reconhece ser pai de um nascituro com 7 ou 8
meses de gestação havido nas relações sexuais
que mantivera com L.M.O., assim como reconhece
espontaneamente, por documento particular, tam-
bém a paternidade da aqui ré, P.A.B.

Extrai-se dos autos que a ora ré se habilitou
também no inventário do finado J.B. à herança
respectiva, fazendo-o em 17.08.2000, com base
nos documentos novos e acima transcritos,
dando, assim, total credibilidade à declaração fir-
mada por J. e ao testamento por ele deixado,
onde se configura a aplicação do art. 485, VII, do
CPC requerida na exordial da presente rescisória.

Colhe-se, pois, de todo o processado, que
a decisão monocrática foi categórica e funda-
mentou de forma robusta as contradições havi-
das na prova testemunhal, tendo considerado
insuficiente o laudo do DNA colhido à época, o
que culminou com a improcedência do pedido,
redundando no apelo, cujo v. acórdão se pre-
tende hoje rescindir.

Lado outro extrai-se do próprio v. acórdão
rescindendo, o qual reformou a decisão
monocrática e deu por procedente o pedido, ao
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discorrer sobre a freqüência da genitora da ré,
em vários leitos, o seguinte, à fl. 245:

... o valor de tal circunstância só repercute em
termos de convencimento, quando projetam
dúvidas insuperáveis sobre o objeto contro-
verso (paternidade), prevalecendo apenas se
não puder determinar, com segurança, que um
deles é o pai (Investigação de Paternidade -
ARNALDO MEDEIROS DA FONSECA, p. 274).

Venia concessa, ao submeter-se em
análise o documento novo, juntado à presente
rescisória, fl. 20, tenho como existentes dúvidas
insuperáveis sobre a paternidade atribuída no v.
acórdão rescindendo, tornando-se ainda maiores
quando se vislumbra, pelos documentos de fls.
18/19, a existência de um testamento público
deixado pelo irmão do investigado, Sr. J.B., onde
o mesmo, afirmando a condição de solteiro, pe-
rante o Notário e cinco testemunhas idôneas,
resolveu deixar seus bens para seus filhos que
viessem a nascer, documento este cuja data coin-
cide com a confissão de paternidade da ré e da
lavra do mesmo.

Diz o documento novo de fl. 20 devida-
mente assinado pelo Sr. J.B.:

que reconheço também a paternidade da menor
P.A., havida nas relações sexuais que mantive
com S.A.S., brasileira, solteira, doméstica, resi-
dente e domiciliada nesta cidade.

Entende-se como documento novo em
nosso ordenamento jurídico:

é em princípio o já existente quando da
decisão rescindenda, ignorado pelo interessa-
do, ou de impossível obtenção à época da uti-
lização no processo, apresentando-se bas-
tante para alterar o resultado da causa (STJ -
3ª Seção AR 1.133 Rel. Min. Fernando
Gonçalves - j. em 22.08.01 - DJU de 17.09.01
- In CPC Comentado, de Theotonio Negrão -
22ª ed., 2002, p. 510).

Também se verifica que a ré da presente
ação rescisória, P.A.B., de posse de ambos os
documentos já mencionados, habilitou-se em
17.08.2000 nos autos do inventário do Sr. J.B. -
(fls. 21/23) - para receber na condição de filha

os bens por ele deixados em testamento, isso
após ter-se saído vitoriosa na investigatória c/c
petição de herança, ajuizada contra J.B., em
sede recursal, perante este egrégio TJMG -
cujo v. acórdão foi publicado em 13.05.1997,
conforme atesta à fl. 252-TJ, e que ora pre-
tende-se rescindir.

Somando-se a tais fatos, constata-se à fl.
110-TJ que o laudo genético, no qual o v. acórdão
rescindendo se baseou, foi enfático e conclusivo:

item 6º) Não havendo nenhum irmão do falecido
Sr. J.B., não testado aqui tenha sido destacado
como possível pai de P.A., podemos afirmar
com confiabilidade superior a 99,999% que ele
era o pai biológico de P.A.
item 7º) Não se caracteriza a necessidade de
estudo do cadáver exumado do Sr. J.B., a não
ser como indicado acima, que exista um outro
irmão do possível pai falecido que seja também
falecido e que não tenha deixado filhos legítimos.

Diante de tal contexto, atestam os autos a
existência de outro irmão do investigado, que é
justamente o Sr. J.B., vivo à época da colheita do
material para feitura do laudo genético, mas que
se recusou a fazer dito exame. E por que se
recusou?

Reza o art. 363 do CPC as hipóteses em
que a parte ou terceiro podem escusar-se de
exibir, em juízo, o documento ou a coisa, e em
especial o inciso III dispõe:

se a publicidade do documento redundar em
desonra à parte ou a terceiro, bem como a
seus parentes consangüíneos ou afins até o
terceiro grau, ou lhes representar perigo de
ação penal.

Pela instrução colhida nos autos da inves-
tigatória, restou provado que, ao tempo em que
a ré foi morar na residência de J.B. também ali
residia seu irmão, J.B., portanto todos juntos e
sob o mesmo teto, sendo que dúvida não restou
nos depoimentos colhidos sobre a conduta da
mãe da ré, filha de dona de casa de prostituição,
habituada a conviver com vários homens, pos-
suindo três filhos de diferentes pais à época da
concepção da ré, situação esta que o Judiciário
não pode deixar ao largo.
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A autenticidade da assinatura e a veraci-
dade do documento de fl. 20 não forem contes-
tadas pela parte contrária, nos termos do art. 372
do CPC, apenas aduziu que estranhou ter sido
emitido pouco antes da morte do declarante, Sr.
J.B. Todavia, o art. 370 do CPC apresenta quatro
exceções em que a data do instrumento particular
operará contra terceiros mesmo antes da trans-
crição no registro público, destacando-se o inciso
II (desde a morte de alguns dos signatários) e o
inciso IV (da sua apresentação em repartição
pública ou em juízo).

Já a enérgica força probante do docu-
mento novo anexado nos autos encontra guari-
da na regra do art. 368 do CPC, presumindo-se
verdadeiro em relação ao seu signatário.

Também sobre a alegada confirmação da
paternidade por parte do Sr. J.B. e aceitação da ré,
ao habilitar-se nos autos do inventário deste, a ré,
por seu procurador, apenas aduziu, sutilmente,
que concordou em receber parte da herança que
lhe foi atribuída, em face da existência de dispo-
sição testamentária que lhe favoreceu.

A casuística havida causa estranheza e
põe em dúvida a paternidade deferida no acórdão
rescindendo quando se vê que a ré moveu uma
ação investigatória c/c petição de herança, contra
J.B., na qual saiu vitoriosa em sede recursal, e
também teve reconhecida sua paternidade pelo
próprio irmão, Sr. J.B., tendo todos três residido, à
época, sob o mesmo teto, e sido agraciada, no
testamento deste, com vários bens, onde a ré não
se descuidou e habilitou-se nos autos do inven-
tário do irmão do investigado para reivindicar o
que entendia como seu direito na condição de filha
que, de certa forma, diga-se, foi reconhecida
espontaneamente e em vida pelo Sr. J.B.

Dois pais e duas boas heranças para
uma só filha não encontram agasalho dentro do
ordenamento jurídico. Um dos dois irmãos é o
verdadeiro pai, e mediante as dúvidas instau-
radas, somado à conclusividade do laudo que
deixou em aberto a possibilidade de reversão
da paternidade no caso de existência de outro
irmão do investigado ali não testado, aliado ao
documento novo trazido a cotejo nos autos da

presente rescisória, cuja autenticidade não foi
contestada e nenhuma prova produzida capaz
de macular dito documento, a única certeza que
restou é a de que a paternidade da ré em
relação ao Sr. J.B., venia concessa, não restou
comprovada, no que procede o pleito rescisório.

Pelo exposto, julgo procedente o pedido
insculpido na inicial. Declaro rescindido o v.
acórdão enfocado e restaurada a autoridade da
sentença monocrática, que julgou improcedente
o pedido, restituindo-se aos autores a importân-
cia depositada, e condeno a ré nas custas e
honorários advocatícios, que arbitro em
R$700,00 (setecentos reais).

Determino a suspensão do processo de
inventário do finado investigado, J.B., em trami-
tação na Comarca de Iturama, Processo nº 8.090,
até o trânsito em julgado do presente decisum.

O Sr. Des. Schalcher Ventura - Rela-
tivamente ao argumento da violação a literal
disposição de lei, dou adesão ao voto do em.
Relator, que bem analisou a questão, tecendo
comentários sobre todos os diplomas legais
indicados como violados pelos autores.

Da mesma forma, estou de acordo com
os fundamentos adotados para afastar as ale-
gações sobre coisa julgada, prova falsa e erro
de fato.

Todavia, ouso divergir de S. Exa. no que
se refere ao acolhimento da tese do “documen-
to novo”, sugerida pelos autores como um dos
motivos para justificar o pedido de rescisão do
julgado.

Apresentam eles uma declaração firmada
por J.B., irmão de J.B. e herdeiro de seu espólio,
onde o primeiro reconhece a paternidade de P.A.,
declarada filha de J.B., pelo acórdão rescindendo.

Tal declaração é datada de 20.01.95, e
teve sua firma reconhecida somente em
20.09.99, ou seja, mais de quatro anos após o
falecimento do declarante, ocorrido em março de
1995. Foi ela firmada no mesmo dia em que J.B.
compareceu a cartório de notas de Iturama para
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lavrar escritura de testamento público, no qual
deixa seus bens “a todos os seus filhos nascidos
e que venham a nascer”.

Tais fatos ocorreram justamente no curso
da ação investigatória que a ora ré movia contra
os autores, na condição de herdeiros do investi-
gado, mais especificamente na fase probatória,
que perdurou de novembro de 1993 a agosto de
1995. Nesse ínterim, foi realizado o exame do
DNA, as partes foram intimadas para especifi-
carem as provas e indicaram as testemunhas que
desejavam ouvir, não tendo sido alegado qualquer
cerceamento de defesa, de modo que perfeita-
mente oportuna a apresentação, pelos autores,
das provas então já existentes, para dar novo
rumo ao curso da ação investigatória.

Não poderiam alegar desconhecimento do
testamento, se um dos autores da rescisória, A.B.,
figurou como testamenteiro na escritura pública, e
também não declinaram motivos convincentes
para a não-apresentação de tais elementos (o tes-
tamento e a declaração de paternidade, docu-
mentos que se completam, elaborados na mesma
data) no curso da ação investigatória, que recebeu
sentença de mérito somente em abril de 1996.

Ainda que encerrada a fase instrutória
antes da sentença, comportaria a apresentação
do fato novo superveniente, nos termos do arti-
go 397 c/c 462 do CPC, ainda mais em se
tratando de questão de estado, envolvendo inte-
resse de menor, inserida no âmbito dos direitos
indisponíveis.

Não acolho a tese do documento novo, pois
este, segundo o artigo 485, VII, do CPC, é aquele
obtido depois da sentença e cuja existência o autor
ignorava ou dele não pode fazer uso, circuns-
tâncias que não restaram devidamente compro-
vadas nos autos. A propósito, esclarece o Superior
Tribunal de Justiça, a respeito do documento novo,
para efeito da ação rescisória:

Necessário que a inicial da rescisória explicite
por que seriam capazes, por si, de assegurar
pronunciamento favorável, esclarecendo,
outrossim, o que teria impedido a parte de
apresentá-los na instrução do processo em
que proferida a sentença rescindenda (gri-

famos) (STJ, 2ª Seção, AR 05/SP, Rel. Min.
Eduardo Ribeiro, j. em 29.11.89, in DJU de
5.2.90, p. 448; apud Theotonio Negrão, CPC,
34ª ed., p. 508, art. 485:34).

Em outra oportunidade, decidiu aquele
eg. Sodalício:

Não é documento novo, para fins do CPC,
485, VII, aquele que antes da decisão na ação
anterior poderia ser utilizado (STJ, 2ª Seção,
AR 297-0/PA, Rel. Min. Cláudio Santos, j. em
13.5.92, apud Nelson Nery Jr. CP, 4ª ed., p.
946).

Como vimos, tais documentos já existiam,
pois elaborados no curso da ação de conheci-
mento e antes da sentença, prolatada mais de um
ano depois, de modo a permitir sua utilização na
ação investigatória, pois não comprovada sua
ignorância, mesmo porque, tratando-se de testa-
mento, é ele levado a conhecimento, logo após o
óbito, para permitir a abertura do inventário pelos
herdeiros. No caso concreto, o inventário foi aber-
to em 1995 (Processo nº 9.223/95), por uma filha
do falecido, dele constando o testamento público,
que, aliás, não nomeia a ora ré herdeira do de
cujus, mas apenas traz disposição no sentido de
que seus bens sejam partilhados entre seus filhos,
nascidos ou que venham a nascer.

O único documento que faz referência à
ré é a declaração unilateral de fl. 20, emitida
quase às vésperas do óbito do declarante, com
firma reconhecida quatro anos após o seu fale-
cimento, cujo valor probante não me parece tão
induvidoso a ponto de ensejar seu acolhimento
integral sem perquirir a respeito de sua autenti-
cidade, ou mesmo porque só agora revelado se
foi emitido juntamente com o testamento do
qual se tomou conhecimento logo após o óbito.

A omissão dos autores, réus da ação inves-
tigatória, não restou devidamente justificada, pois,
como já dito, um deles foi testemunha das dis-
posições testamentárias daquele que dizem ser o
pai verdadeiro da ré e, como tal, teve ciência de
suas últimas vontades. Se assim ocorreu, causa
espécie não ter tomado conhecimento de uma
declaração firmada pelo testador, juntamente com
o testamento.
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Não consigo concluir que os autores real-
mente não tivessem acesso àquelas provas.
Penso que tiveram e por negligência, desídia ou
por outro motivo relevante, não revelado, não as
apresentaram no momento oportuno. Há que se
lembrar o brocardo jurídico de que: dormientibus
non succurrit ius.

Não há, pois, se falar em documento novo
para fins rescisórios. A meu ver, faltam elementos
ou esclarecimentos que me convençam que a
espécie se subsume ao enquadramento legal do
artigo 485, VII, do CPC.

Importa ressaltar que a habilitação da ré no
inventário de J.B., a partir da conjugação da
declaração de paternidade com o testamento
público, deixado pelo de cujus, não passa de uma
atitude ambiciosa e oportunista, que não tem o
condão de comprovar a alegada paternidade,
nem é motivo para a rescisão do julgado, uma
vez que seu direito à herança, como filha de outro
pai, só nasce a partir da anulação do registro
público e a desconstituição da paternidade que
hoje carrega. De nada adianta se confessar ou
não filha de outro, sendo, pois, irrelevante para
decisão da causa o fato da habilitação em inven-
tário, procedida pela ora ré.

Diante do exposto, peço vênia ao em.
Relator para julgar improcedente o pedido ini-
cial, condenando os autores a honorários de
R$500,00, revertendo, ainda, em favor da ré, o
depósito a que alude o artigo 488, II, do CPC.

O Sr. Des. Carreira Machado - Sr. Presi-
dente. Tive acesso ao autos, ouvi as declarações
de votos e, também, as manifestações feitas da tri-
buna pelos ilustres advogados.

Tenho ponto de vista firmado sobre esse
assunto, já materializado em outros julgamentos
de que participei. O excesso de formalismo em
razão de nosso arcaico direito instrumental não me
agrada, principalmente quando existe, para mim, a
certeza do império da justiça no julgamento, que é
o caso desses autos. Todas as provas levam à
conclusão de que o em. Des. Relator acertou no
seu voto, data venia. Ocorreu, sim, a figura do
documento novo.

Dessa forma, pedindo concessa venia a
V. Ex.ª, acompanho o em. Relator.

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

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

Gostaria de adiantar o meu voto.

Registro que ouvi com atenção as manifes-
tações da tribuna produzidas pelo Prof. Raimundo
Cândido Júnior e pelo Dr. Sérgio Braga.

Tive acesso aos autos, examinei-os e
ponho-me de acordo com o em. Des. Relator.

O Sr. Des. Hyparco Immesi - Sr. Presidente,
pela ordem.

Gostaria de adiantar meu voto.

Ouvi com atenção as palavras proferidas
da tribuna tanto pelo Prof. Raimundo Cândido
Júnior quanto pelo Des. Sérgio Braga, bem
como a leitura do voto pelo em. Relator.

Pedindo vênia ao voto em contrário, julgo
procedente a rescisória.

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

Pedindo vênia ao em. Des. Almeida Melo,
gostaria de antecipar o meu voto, informando
que examinei detalhadamente os autos e tenho
voto escrito, que passo à leitura.

Trata-se de ação rescisória ajuizada por
G.B. e outros, com fulcro no art. 485, IV, V, VI, VII,
e IX, do CPC, em face de P.A.B., visando à
desconstituição de acórdão que deu provimento
ao recurso aviado pela aqui requerida, julgando
procedente o pedido de investigação de pater-
nidade por ela formulado.

A uma análise detida dos autos, a outra
conclusão não há que se chegar senão à vertida
no voto proferido pelo eminente Desembargador
Relator.
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Segundo denota dos autos, pretende-se
por esta via rescindir acórdão que, reformando
a sentença, julgou procedente o pedido inicial,
declarando a paternidade do Sr. J.B. sobre P.A.

Também se vislumbra do processado
que o mencionado acórdão teve como principal
fundamento a existência de exame de DNA
concluindo pela paternidade perquirida.

É bem verdade que não se desconhece o
caráter irrefutável de referida prova técnica,
praticamente não havendo que se falar em fali-
bilidade do sistema de exames de DNA, já que
a probabilidade de paternidade alcança o índice
de acerto de 99,999%.

Com efeito, sabe-se que a ciência
avançou significativamente nos últimos anos,
de forma que a identificação da paternidade,
através do método DNA, tem permitido concluir
com certeza se o investigado é o genitor biológi-
co ou excluir tal possibilidade.

Ocorre que, ao que se vê, a conclusão da
prova pericial realizada nos autos da ação de
investigação de paternidade foi, de certa forma,
condicionada. Tal dedução pode ser obtida da
análise dos itens 6º e 7º do laudo de DNA, verbis:

6º) Não havendo nenhum irmão do falecido Sr.
João Bonissato não testado aqui que tenha sido
destacado como possível pai de P.A., podemos
afirmar com confiabilidade superior a 99,999%
que ele era o pai biológico de P.A.
7º) Não se caracteriza a necessidade de estu-
do do cadáver exumado do Sr. J.B., a não ser,
como indicado acima, que exista um outro
irmão do possível pai falecido que seja tam-
bém falecido e que não tenha deixado filhos
legítimos (grifos deste voto).

Ora, neste momento processual, em sede
de juízo rescisório, restou comprovado que dois
irmãos não participaram da realização do exame,
um deles justamente o Sr. J.B., sobre o qual recai
suspeita de que seja o pai da requerida.

Com efeito, tenho que o resultado do teste
de DNA restou descaracterizado, eis que elabo-

rado e proferido com base na premissa de que não
existiam outros irmãos do investigado falecido.

Assim, a conclusão da prova técnica de
DNA, fundamento principal do acórdão que se
pretende rescindir, restou invalidada, não
podendo ser utilizada de forma absoluta para a
procedência do pedido investigatório.

Por outro lado, aliado a este raciocínio,
entendo que também não se pode desconsiderar
a declaração acostada à fl. 20-TJ, firmada pelo Sr.
J.B. no sentido de reconhecer a paternidade da
requerida P.

Se por um lado é certo que o reconheci-
mento da firma do declarante foi feito posterior-
mente, por outro, tenho que tal fato, por si só,
não tem o condão de invalidar seu conteúdo.

Ao que parece, analisando de forma sistê-
mica o conjunto probatório dos autos, tal docu-
mento demonstra a real vontade do Sr. J. em
esclarecer e regularizar uma situação que se
mostrava obscura e objeto de litígio em curso.

Tal conclusão é corroborada pelo fato de
que, no mesmo dia em que firmou tal declaração,
compareceu o Sr. J. ao Cartório de Iturama, a fim
de lavrar escritura de testamento público, onde
restou consignado que deixava a todos os seus fi-
lhos, nascidos e que viessem a nascer, a totalidade
de seus bens objeto de sua metade disponível.

Ora, ainda que esses documentos exis-
tissem à época da ação de investigação de pater-
nidade, afirmaram os aqui autores que ignoravam
sua existência, bem como que não puderam deles
fazer uso no curso do feito.

Tenho que não se pode presumir que tais
documentos não foram trazidos aos autos por
negligência, desídia ou algum outro motivo não
revelado.

No direito moderno, sobretudo em se
tratando de questões afetas ao direito de família,
a busca da verdade real há de se confundir com
a busca da evolução humana.
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Imperativo que os registros públicos
traduzam a efetiva realidade das coisas, sem-
pre havendo tempo e infindáveis razões para
que a verdade prevaleça ou seja restabelecida.

O manto da coisa julgada não pode servir
para coroar o engodo e situação que agora já
se conhecem e se tem prova a respeito. A
busca da verdade real vai de encontro a qual-
quer restrição decorrente do conceito do que se
mostre como sendo “documento novo”.

Com efeito, o interesse público há de
prevalecer em face de qualquer interesse parti-
cular ou da estabilidade das decisões judiciais.

Assim, a mencionada declaração não
pode ser tomada como único fundamento para
acolhimento do presente pleito, mas deve ser
coligida com os demais elementos do processo.

Ressalte-se, por fim, que a sentença pro-
ferida pela Magistrada de origem consignou exis-
tirem dúvidas a respeito da alegada paternidade,
sendo de se observar que o juiz da causa costuma
estar sensível e mais próximo da realidade dos
autos, realidade esta que às vezes não alcança os
olhos do julgador de instância superior.

Assim, diante da controvérsia a respeito
da paternidade, tenho que não há como deixar
de acolher o pedido inicial.

Diante de tais considerações, acompanho
o voto proferido pelo eminente Desembargador
Relator para julgar procedente a ação rescisória,
rescindindo o acórdão fustigado e, em sede de
juízo rescisório, restaurar a autoridade da sen-
tença que julgou improcedente o pedido inicial,
com a suspensão da tramitação do processo de
inventário, nos termos do voto do Relator.

Notas taquigráficas

Assistiram ao julgamento, pelos autores e
pela ré, respectivamente, os Doutores Raimundo
Cândido Júnior e Sérgio Murilo Diniz Braga.

O Sr. Presidente (Des. Schalcher Ventura)
- O julgamento deste feito foi adiado na sessão do

dia 02.06.2004, a pedido do Des. Almeida Melo,
após votarem o Relator e o Revisor, aquele jul-
gando procedente o pedido, e este, improcedente.
Adiantaram os votos os Desembargadores Lucas
Sávio de Vasconcellos Gomes, Hyparco Immesi e
Kildare Carvalho pela procedência. O Primeiro
Vogal, Des. Carreira Machado, também votou
pela procedência.

Com a palavra o Des. Almeida Melo.

O Sr. Des. Almeida Melo - A ação resci-
sória foi apresentada com fundamento em vio-
lação de literal disposição de lei, ofensa à coisa
julgada, erro de fato e documento novo.

O Relator examinou bem os fundamentos
da coisa julgada e da ofensa à disposição de lei.

Ressalvo os fundamentos do erro de fato
e da violação de literal disposição de lei, na
parte em que se alega cerceamento de defesa.

O Juiz deferiu o pedido de declaração de
paternidade, ao fundamento do laudo, cons-
tante do item 6º (fl.110-TJ):

6º) Não havendo nenhum irmão do falecido, Sr.
J.B., não testado aqui tenha sido destacado
como possível pai de P.A., podemos afirmar
com confiabilidade superior a 99,999% que ele
era o pai biológico de P.A.

Dispensou a exumação do cadáver de
J.B. com base no item 7º do laudo:

7º) Não se caracteriza a necessidade de estudo
do cadáver exumado do Sr. J.B., a não ser, como
indicado acima, que exista um outro irmão do
possível pai falecido que seja também falecido e
que não tenha deixado filhos legítimos.

G.B., J.B. e J.B. requereram:

MM. Juiz,
Os contestantes G.B., J.B. e J.B., por seu advo-
gado abaixo assinado, vêm, com o devido
respeito manifestar a sua discordância com a
perícia de fls. 107/136, uma vez que não foi
periciado o exame de sangue do contestante
J.B., do ausente V.B. e ainda do falecido A.B.



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 63-310, out./dez. 2004306

Por estes motivos nos levam a requerer a
exumação do cadáver do falecido J.B. e se
necessário do falecido A.B.
P. deferimento.
Iturama - MG, 22.08.94.

M.A.B. e sua mulher L.B.B., A.B. e sua
mulher T.M.B., em 30 de setembro de 1994,
manifestaram sua discordância do laudo, con-
forme cópia da petição de fls. 113/114 desta
ação, a vários fundamentos, sendo o primeiro
deles ser imprescindível o exame pericial de
todos os irmãos do falecido para se chegar à
possível carga genética do suposto pai.
Requereram, expressamente, a exumação do
cadáver do suposto pai, conforme pedido ante-
riormente, à fl. 137 daquela ação.

A posição da autora desta ação foi no
sentido de que bastava o material das quatro
pessoas, já colhido, “estando dispensado o
exame do Sr. J.B.”, mas que não se opunha à
coleta do material de J.B., desde que o exame
fosse feito às expensas do espólio de J.B. (fl. 98
da ação de investigação).

No despacho saneador de 02 de fevereiro
de 1995, cuja cópia está à fl. 127 destes autos,
encontra-se o indeferimento do pedido de fl. 175
de exumação do cadáver do indigitado pai.

A certeza da prova pericial estava apoiada
em que somente na hipótese de existir irmão
falecido e com material não testado se afastaria
a quase-certeza (99,999%) da paternidade. Em
outras palavras: testados todos os irmãos, a
probabilidade de não ser pai seria de 1 por 253
bilhões (fl.111-TJ). Mas, ao contrário do pressu-
posto fundamental da perícia, de que todos os
irmãos do suposto pai foram testados, não foi
periciado o exame de sangue do contestante
J.B., do ausente V.B. e ainda do falecido A.B.

A sentença reconheceu a insuficiência do
laudo pericial for falta de uma banda no perfil
genético da mãe da autora e dos supostos avós
paternos (fl. 115).

O Tribunal reformou a sentença, tendo
por base o resultado do DNA, que foi feito pelo
renomado genecista Dr. Sérgio Danilo Pena,

que apontou elevado grau de probabilidade
pesquisada. Afirmou:

Bem se sabe, e reiterados julgados vêm procla-
mando, que o referido exame, por mínimo que
seja, ainda traz risco de erro. Mas essa mínima
possibilidade de erro deixa de existir quando,
como observado na espécie, o reconhecimento
da paternidade é reforçado por outros elementos
de convicção, conforme já demonstrado.

Neste ponto, fico com o Tribunal, pois o
aspecto técnico das probabilidades foi verificado
por perito qualificado, com resposta conclusiva.

Entretanto, o laudo perdeu o valor quase
absoluto quando, ao contrário do seu pressupos-
to, três dos irmãos do suposto pai não foram
investigados. A partir desse fato relevante, não
se apura o valor científico do laudo, e a con-
clusão nele contida deve ser desprezada, por
não ter sido implementada condição fundamental
nele expressamente referida.

Na inicial da rescisória, em 22 de maio de
2001, foi requerida, entre outras provas, a prova
pericial genética (fl. 13).

Em 5 de maio de 2003 (fl. 433 destes
autos), os autores atenderam ao despacho do
Relator para prova e reiteraram aquelas especi-
ficadas na inicial, item 7.4, entre as quais a
prova pericial genética.

O Relator, ao sanear esta rescisória,
mencionou, à fl. 436 destes autos:

No condizente à realização de ‘prova pericial
genética’, o que seria uma nova perícia, posto o
contido nos autos, não merece agasalho tal pre-
tensão, venia data, pois não demonstrada a insu-
ficiência da perícia concluída, anteriormente.
Ademais, não há para o julgador imposição de
nova perícia.
Por tudo, indefiro o requerido, globalmente, em
fls. 433.

Os autores da rescisória, às fls. 441/442,
intimados daquele despacho, mencionaram a
necessidade de ampla defesa, sob pena de nuli-
dade do processo, e, na qualidade de sucessores
de J.B., precisaram que requeriam a prova pericial,
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DNA, para demonstrar que a ré desta rescisória
não é filha do investigado J.B.

Afirmaram que:

Se os autores forem impedidos de demonstrar o
fato constitutivo do seu direito, nos termos do art.
333, I, do CPC, estarão sendo cerceados na sua
defesa, o que ensejará, por certo, a nulidade do
processo.
Acrescente-se que a prova anteriormente colhi-
da a respeito da paternidade questionada, com
a devida vênia, é imprestável e não concludente,
chamando-se a atenção para o fato de que o
irmão do investigado reconhecera como sua
essa indigitada paternidade.
Sem prejuízo da efetiva realização dessa prova,
de que não abrem mão, os autores se reservam
o direito de oportuna apresentação de alegações
finais, ratificando suas alegações anteriores, que
levam à procedência do pedido, sobretudo no
que toca à invalidade do processo anterior, por
não terem sido citados para o primitivo processo
todos os litisconsortes necessários.

Pelo que consta, o Relator recebeu e
despachou a petição, em 8 de setembro de 2003,
mas não a decidiu. Em minha avaliação, não se
tratava de nova perícia, no sentido de repetição de
perícia, mas de complementação de perícia,
porque os pressupostos da perícia anterior não
foram confirmados.

É verdade que o Tribunal, ao proferir o v.
acórdão rescindendo (fls. 241/248-TJ), valeu-se
da prova testemunhal. Aceitou-a, como coadju-
vante, para a prova da paternidade, ao contrário
do Juiz de primeira instância, que a julgara falha
e insuficiente.

Entretanto, nenhum valor terá sido maior do
que o da prova pericial, exatamente pelo que cons-
tou de seus itens 6 e 7. Basta ter sido coadjuvante,
a prova testemunhal, para não poder ser valori-
zada, isoladamente, quando é desprezada a prova
principal.

Não irei ingressar no exame da prova,
porque não deve fazê-lo a ação rescisória, além
da verificação da possibilidade de erro de fato.
Mas a prova testemunhal não foi firme e ficou
claro que os irmãos J. e J.B. moravam na

mesma casa, quando do fato que interessa.
Portanto, teoricamente, o acesso ao leito de um
ou de outro, pela mãe da investigante, que fre-
qüentava o ambiente de prostituição, tem as
mesmas probabilidades.

Respeito a afirmação de que o irmão do
investigado reconhecera como sua essa indigitada
paternidade (fls. 441/442).

Realmente, em tese, ninguém se declara
pai sem ter a convicção da paternidade. A data do
documento particular coincide com a data do tes-
tamento de J.B., embora aquele tenha a firma
reconhecida apenas em 1999. Diversas dúvidas
pairam sobre esse documento particular. Como a
ré confessa, não impugnou sua autenticidade.
Logo, não desconfiou da verdade do documento.
É estranho que, na mesma data de um testa-
mento público, o reconhecimento da paternidade,
tão sério que é, tenha sido feito em documento de
gaveta, que foi guardado, não se sabe por quem,
não foi conhecido pelos testamenteiros, que são
autores desta ação, e somente após a perda da
demanda seja descoberto e usado como docu-
mento novo para esta ação rescisória.

Há também outras declarações rele-
vantes para este processo.

A contestação de M.A.B., na ação de
investigação de paternidade, cuja cópia está às
fls. 52/59 desta rescisória, faz referência à cer-
tidão de batismo de fl. 08, que não se encontra
nestes autos, na qual a investigante fundamen-
tara sua pretensão. Menciona que a certidão foi
falsificada, “ao acrescer os apelidos de família
B. e a filiação como sendo do falecido J.B.”.

Pelo que colhi, foi proposto incidente de
falsidade do documento de batismo. Conforme
consta do parecer da ação de investigação, cuja
cópia se acha às fls. 176/184, o incidente foi jul-
gado procedente, com a declaração de falsi-
dade da certidão do batismo.

Mas, encontra-se nestes autos declaração
tão importante como a do reconhecimento de pater-
nidade, por instrumento particular.
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Trata-se do registro de nascimento de
P.A.B., feito à fl. 135-v., do Livro A/26, na data de 5
de fevereiro de 1993, cuja certidão foi apresentada
à fl. 125 da ação de investigação, e em que figura
P. como filha de J.B. e S.A.S. Da certidão constam
como declarantes os pais da registrada.

Logo, por declaração voluntária de pater-
nidade, P. tem dois pais. J.B., que se declarou
pai, em documento público, datado de 5 de
fevereiro de 1993, e J.B., que se afirmou pai,
em documento particular, de janeiro de 1995.

Os sucessores de J.B. pretendem a rever-
são de documento público de 1993, que não foi
desconstituído e que visam substituir por docu-
mento particular ulterior. Rigorosamente, teriam
de provar vício insanável no primeiro, e duvidosa
é mesmo a própria legitimidade para o pedido.

A presente ação rescisória, a meu ver, não
pode ir além do judicium rescindens. Constatado o
cerceamento de defesa, pela falta de complemen-
tação da perícia, aceito os argumentos dos
próprios contestantes para afirmar que não se
provou o fato constitutivo dos autores.

Ensina PONTES DE MIRANDA:

Se a rescisão apanha o processo (não só a sen-
tença) e do rescindido dependeu a sentença,
todo o rescindido se há de completar, ou, tratan-
do-se de defeito inicial, não há mais processo,
ou relação jurídica processual, reservato iure
apte agendi. Daí baixar o feito, para que, recom-
posto o rescindido, o juiz dê a sentença e haja
os recursos (Tratado da Ação Rescisória. Rio de
Janeiro: Forense, 1976, p. 79).

É verdade que o interesse da prova, no
caso dos autores desta rescisória, é a exclusão
da paternidade de J.B. Não cabe, nesta
rescisória, o reconhecimento da paternidade de
J.B., pois a rescisória, no judicium rescissorium,
não tem a dimensão de abranger pedido que não
consta da ação de investigação. Não se formou
o contraditório daquela ação, tendo por réu o
espólio de J.B.

A prova genética, nesta rescisória, deve
limitar-se à pesquisa do material de J.B. para,

através do DNA, ser possível e viável a exclusão
da paternidade. Pesquisado diretamente o mate-
rial de J.B., não faz sentido a pesquisa em J.B. e
a provavelmente impossível do irmão ausente. É
que a pesquisa, no material do suposto pai, dará
resposta conclusiva, sem necessidade de outros
materiais.

Estive atento à possibilidade da preclu-
são da prova, porque não consta ter havido
recurso da decisão, ou da falta de decisão, do
Relator. Considero que, acima da preclusão
processual, estão os direitos constitucional e
civil, indisponíveis, de paternidade e filiação.

Naturalmente, antes da sentença de mérito,
como é o acórdão a ser composto, em decorrência
do presente julgamento, é perfeitamente possível a
preliminar presente, mediante a qual se apura a
nulidade absoluta do processo e evita-se antecipar
julgamento de tal vulto, que é a desconstituição da
coisa julgada com base em erro de fato na prova
pericial que serviu à declaração de paternidade. É
necessário mesmo que os autores provem o fato
constitutivo de seu direito, para efeito de ação
rescisória, já que o fato inconteste, até agora, é a
sentença transitada em julgado, a qual não pode
ser tornada inexistente se a prova da conseqüên-
cia relevante do erro de fato, em que se baseou,
não é cabal e definitiva, mediante o resultado da
perícia que está por se fazer. O Tribunal, como o
Juiz, cometeram certamente erro de fato quando
afirmaram que foram testados todos os irmãos de
J.B. Mas, é preciso ver se esse erro determinou a
alteração da paternidade real.

Não deixou de ocorrer-me que existe, no
Processo Civil, a figura da preclusão, da qual os
juízes e os advogados são mestres. Entretanto,
em matéria de paternidade, de direito absoluto de
família, de direito constitucional e civil, não é pos-
sível que a simples preclusão processual possa
abalá-lo, por isso que este Tribunal já, em maioria,
tem ido até além da sede da rescisória, da
decadência do direito e da prescrição da ação,
para afirmar os direitos de paternidade, embora
não esteja, nesta vertente, tão evoluído.

Considero, entretanto, que não se pode,
antes da decisão de mérito, conforme o Código



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 63-310, out./dez. 2004 309

de Processo Civil determina, e o art. 267 fala em
sentença de mérito para referir-se à sentença ou
acórdão, deixar de conhecer essa questão funda-
mental, que diz respeito à garantia contra o
cerceamento de defesa e à necessidade da prova
plena em direito indisponível.

Verdadeiramente esta rescisória excede
para uma sentença em sentido amplo ou acórdão
de mérito. A base impugnada, para esta
rescisória, é um laudo genético que, em tese, tem
valor quase absoluto, mas que, no caso deste
processo, tem valor nulo, porque os seus pressu-
postos foram falsos. Trata-se, portanto, de erro de
fato cometido pelo Juiz e pelo Tribunal, quando
aceitaram, na ação de investigação, que estavam
testados os materiais biológicos de todos os
irmãos do pai falecido e, por isso, não seria
necessário o exame do material do pai falecido.
Em verdade, nessa afirmação está o erro de fato,
porque está demonstrado que, dos três irmãos do
pai falecido, do suposto pai, não foi testado o
material. Portanto, aquela convergência de 99%
que haveria para o DNA, na hipótese de todos os
materiais terem sido verificados, caem estes 99%
para 0% ou para 50%, na melhor das hipóteses.

Por tratarem os direitos de família, espe-
cialmente os de paternidade e de filiação, de
direitos indisponíveis, sua prova deve ser feita
de forma cabal e peremptória para possibilitar a
desconstituição de sentença transitada em jul-
gado. Em ação rescisória, não é possível a
reavaliação da prova, mas a demonstração
inequívoca de erro de fato.

Chamo a atenção para um fato importantís-
simo: se houve um documento particular que
reconhecia a paternidade, existiu, também, um
documento público - o registro de nascimento - em
que outro pai se declarou, e antes, pai, perante o
serventuário da Justiça.

Devo informar ao Tribunal que, ao fazer o
voto-vista e me aprofundar no processo, portanto,
antes da sentença de mérito, constatei o cercea-
mento de defesa e, por isso, com respeitosa
vênia, de ofício, anulo o processo a partir de fls.
443 e determino, como requerido pelos autores, a
produção da prova pericial de DNA no material de

J.B., cumpridas as formalidades legais para esse
fim, sob a direção do Juiz de primeira instância.

Com respeitosa vênia, converto o julga-
mento em diligência, a fim de deferir, como
requerido pelos autores, a produção da prova
pericial de DNA em J.B., com a anulação do
processo, a partir de fl. 443. Em seguida à perícia,
o processo deverá seguir com razões finais e
audiência do Ministério Público, além de outras
providências de instrução que forem previstas em
lei ou determinadas pelo em. Relator.

O Sr. Des. Presidente - Atento às
palavras do Des. Almeida Melo, verifico que ele
está, de ofício, anulando o processo a partir de
determinada fase, a fim de que seja produzida
a prova. Assim sendo, volto a palavra ao em.
Relator, Des. Isalino Lisbôa, para indagar sobre
essa preliminar de anulação do processo e con-
versão do julgamento em diligência.

O Sr. Des. Isalino Lisbôa - Sr. Presidente.
Data venia, não foi propriamente uma preliminar,
mas uma manifestação que se compôs a um voto,
pois, se fosse preliminar, deveria ter sido, inclu-
sive, segundo normas regimentais, apresentada
antes do voto do Relator, portanto deveria ter sido
levada a estudo primeiro. Atento estive à manifes-
tação de S. Ex.ª e, se formos considerar como
preliminar, estou, sob vênia, a rejeitá-la. Inclusive,
deve-se considerar que, se caminharmos por
essa trilha, estaremos, em tese, suprimindo uma
instância, data venia.

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

V. Ex.ª falou em anulação do processo.
Entretanto, devo dizer que estou anulando
parte, não do processo de investigação, mas
sim da rescisória.

O Sr. Des. Schalcher Ventura - Data venia,
faço distinção entre procedimento de conheci-
mento e procedimento rescisório.

Pontes de Miranda conceitua ação resci-
sória como um julgamento de julgamento, ou seja,
uma ação que visa deslindar e julgar o julgamento.
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E, assim, no dizer de Antônio Macêdo de Campos,
não há possibilidade de examinar-se o direito de
alguém, mas a prestação jurisdicional já entregue
(Rescisória de Ação, Saraiva, p. 40). Então, a sen-
tença já entregue é o fim da ação rescisória.

Sérgio Fadel orienta:

há que se configurar violação expressa de um
direito, não em função do interesse particular
ou privado da parte, mas em atenção à defesa
de uma norma de interesse público.

Assim, não é admissível verificar o direito
subjetivo da parte, mas a incolumidade do direi-
to objetivo. Tem caráter excepcional, com
numeração rigidamente taxativa e suas hipóte-
ses de admissão à referida ação rescisória. E
admite-se a rescisória contra sentença de méri-
to, com trânsito em julgado, desde que a sen-
tença seja detentora de uma das falhas apon-
tadas nos incisos do art. 485 do CPC. As provas
deverão circunscrever-se em direção a uma
dessas causas apontadas, sob pena de trans-
formação da ação rescisória em processo de
conhecimento. No processo de conhecimento,
a utilização do art. 130 do CPC pode buscar a
verdade real. Na ação rescisória, o art. 130 do
CPC está dirigido a provar somente uma das
hipóteses do aludido art. 485, nada mais, pois já
temos, senão a verdade real, pelo menos uma
verdade formal, que é o prestigiado pela coisa
julgada.

Assim, acompanho o em. Relator e, tam-
bém, rejeito a conversão em julgamento.

O Sr. Des. Carreira Machado - Sr.
Presidente. Mantenho o voto que proferi anterior-
mente e rejeito a preliminar.

O Sr. Des. Lucas Sávio de Vasconcellos
Gomes - Sr. Presidente. Com a devida vênia do
Des. Almeida Melo, rejeito a preliminar.

O Sr. Des. Kildare Carvalho - Sr.
Presidente. Ouvi com atenção a exposição do

eminente Des. Almeida Melo, mas, de fato, estou
na mesma linha de entendimento do voto que V.
Exa. acaba de proferir e na esteira, também, do
Des. Isalino Lisbôa, porque na realidade não vejo
como compatibilizar o procedimento da rescisória
com a providência sugerida pelo ilustre Des.
Almeida Melo.

Rejeito a preliminar.

O Sr. Des. Lamberto Sant’Anna - Sr.
Presidente. Rejeito a preliminar.

O Sr. Des. Audebert Delage - Sr.
Presidente. Rejeito a preliminar.

O Sr. Des. Maciel Pereira - Sr.
Presidente. Rejeito a preliminar.

O Sr. Des. Almeida Melo - Mérito. Com
respeitosa vênia, julgo improcedente a ação,
pois não consigo admitir que seja provado o
efeito relevante do erro de fato, para desfazer a
coisa julgada e o instrumento público do registro
de nascimento, sem o exame pericial que deter-
mine a inexistência da paternidade apontada no
anterior DNA e no registro de nascimento.

O Sr. Des. Lamberto Sant’Anna - Sr.
Presidente. De acordo com o Relator.

O Sr. Des. Audebert Delage - Sr.
Presidente. De acordo com o Relator.

O Sr. Des. Maciel Pereira - Sr. Presidente.
De acordo com o Relator.

Súmula - ABSTEVE-SE DE VOTAR O
DES. CÉLIO CÉSAR PADUANI. REJEITARAM A
PRELIMINAR LEVANTADAPELO DES. ALMEIDA
MELO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA. NO MÉRITO, DERAM PELA PRO-
CEDÊNCIA DO PEDIDO, VENCIDOS REVISOR
E 2º VOGAL.

-:::-



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

rim
in

al

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 311-412, out./dez. 2004 311

Ementa oficial: Denúncia - Recebimento. -
Se a denúncia está formalmente perfeita, retrata
um crime em tese e tem por sustentáculo ele-
mentos colhidos na fase administrativa, seu rece-
bimento é a regra, sendo vedado exame aprofun-
dado, crítico ou comparativo, dos indícios em que
se embasou, para refutá-la, deixando-se às partes
oportunidade de trazer aos autos, no curso da
instrução criminal, as provas de que dispõem. -
Recurso ministerial provido. Denúncia recebida.

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 PARA RECEBER A DENÚNCIA,
À UNANIMIDADE.

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2004.
- Gudesteu Biber - Relator.

Notas taquigráficas

Proferiu sustentação oral, pelo recorrido,
o Dr. Rodrigo Ferreira Sarti.

O Sr. Des. Gudesteu Biber - Senhor
Presidente. Ouvi com atenção a sustentação oral -
por sinal, brilhante - produzida da tribuna.

Este é um caso onde se demonstra o erro
daqueles que defendem a não-participação do
Ministério Público nas ações investigativas.
Trata-se de um suposto delito praticado dentro
de uma delegacia de polícia, onde um dos

autores era um detento que espancava outro; e
o outro acusado, um detetive de plantão, que
tinha, sim, o dever legal de zelar pela vida
daqueles que estavam presos.

O Juiz negou o recebimento da denúncia.
Meu voto é em sentido contrário. Estou rece-
bendo a denúncia e deixando o Ministério
Público provar ou não provar. Caso não prove,
os réus serão fatalmente impronunciados. O que
não se pode admitir é que, com base em um
inquérito policial envolvendo pessoas da própria
Polícia Civil, se coarcte a ação ministerial e se
rejeite desde logo a denúncia.

Na Comarca de Januária, o representante
do Ministério Público ofereceu denúncia contra
Edson Campos Alkimim, vulgo “Alkimim” e contra
o detetive Cláudio Antunes de Sá, vulgo “Pitbul”,
incursando o primeiro nas iras do art. 121, § 2º,
incs. I (motivo fútil) e III (meio cruel) e art. 333,
parágrafo único, na forma do art. 69 (concurso
material) e o segundo, nas iras do art. 121, § 2º,
inc. III (meio cruel), c/c art. 61, inciso II, alínea g,
c/c art. 13, § 2º, alínea a, e art. 317, § 1º, na forma
do art. 69 (concurso material), todos do Código
Penal, porque no dia 22 de maio de 2004, no inte-
rior da cela nº 05 da cadeia pública local, o
primeiro denunciado, detento, utilizando-se de um
pedaço de fio elétrico, desferiu chicotadas e
agrediu com chutes, pontapés e murros a cabeça
da vítima Fábio Ferreira de Souza, vulgo “Fábio
Neguinho”, acabando por ceifar-lhe a vida, tendo
o segundo denunciado, na qualidade de detetive
plantonista, sabedor das agressões sofridas pela
vítima, se omitido no seu dever legal de zelo pela
integridade corpórea do preso, deixando de
prestar socorro à vítima.

3 JURISPRUDÊNCIA CRIMINAL

DENÚNCIA - RECEBIMENTO

- Se a denúncia está formalmente perfeita, retrata um crime em tese e tem por sustentáculo elementos
colhidos na fase administrativa, seu recebimento é a regra, sendo vedado exame aprofundado, crítico
ou comparativo, dos indícios em que se embasou, para refutá-la, deixando-se às partes oportunidade
de trazer aos autos, no curso da instrução criminal, as provas de que dispõem.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0352.03.013047-5/001 - Comarca de Januária -
Relator: Des. GUDESTEU BIBER
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Relata a exordial acusatória que, “na
madrugada do dia 22 de maio, deram entrada
na cela 05 da cadeia local três presos em vir-
tude de roubo, entre eles a vítima Fábio
Ferreira de Souza, vulgo “Fábio Neguinho”. Na
manhã de sábado, o denunciado Edson Cam-
pos Alkimim, vulgo “Alkimim”, começou uma
discussão com a vítima sobre a faxina da cela,
passando incontinenti a agredi-la com chico-
tadas, socos e pontapés na cabeça e no corpo.
Após o almoço, a vítima foi novamente agredida
por Edson Alkimim. As agressões duraram
durante toda a tarde do dia 22, sendo que, ao
cair da noite, encontrava-se a vítima estirada no
chão da cela 05 já sem vida, até que foi socor-
rida pelo detetive Luiz de Oliveira Silva, que foi
chamado para comparecer à cadeia.

Consta, ainda,

que, por volta das 09:00 do mesmo dia 22, o
segundo denunciado, detetive de plantão,
Cláudio Antunes de Sá, recebeu do primeiro
denunciado Edson Campos Alkimim a quantia
de R$5,00 (cinco reais) para que conseguisse
para eles uma pinga, tendo-lhe dito as
seguintes palavras: dá pra por um goro pra
dentro pra nós? Procedimento este cos-
tumeiro na cadeia local. O policial civil fez
chegar a bebida às mãos dos presos através
de uma garrafa plástica de refrigerante. Que
todos os presos da referida cela fizeram uso
da pinga, inclusive a vítima, tendo todos sido
encaminhados para a realização de exame de
alcoolemia, já que se encontravam visivel-
mente embriagados no dia do crime.

Consta que

por volta das 14:30 horas o detetive Cláudio
Antunes Sá levou o irmão de um preso da cela
05 até a porta da carceragem e ambos viram a
vítima Fábio já bastante machucada, tendo o
visitante pedido ao detetive que retirasse seu
irmão dali, quando o policial respondeu que
poderia ficar tranqüilo que nada iria acontecer,
já que os presos da cela 05 só queriam bater na
vítima Fábio Neguinho.

Relata, ainda, a exordial acusatória

que o segundo denunciado, cumprindo plantão
e percebendo a agressão, os gritos e barulho

anormal nas celas, especialmente a 05, omitiu-
se no seu dever legal de zelo pela integridade
corpórea dos presos, quando não diligenciou
buscar saber o que acontecia na carceragem e
prestar socorro à vítima e evitar que algo acon-
tecesse, chegando a dizer a outra visita, após
barrá-la, que não poderia permitir sua entrada
porque tinha um preso sendo morto no interior
da cela.

Consta, por fim,

que o referido policial plantonista só procurou
auxílio por volta das 19:00 horas porque um dos
presos da cela 04 passou mal e necessitou de
um médico, sendo então retirada da cela a vítima
morta.

Através do despacho de fls. 93/95, por não
vislumbrar na conduta imputada ao denunciado
Cláudio Antunes de Sá uma vontade dirigida a
aderir à vontade do co-denunciado em produzir o
homicídio da vítima Fábio Ferreira de Souza,
houve por bem o ilustre Juiz a quo rejeitar a denún-
cia em face do mesmo quanto ao crime do art. 121,
§ 2º, inc. III (meio cruel), c/c art. 61, inciso II, alínea
g, c/c art. 13, § 2º, alínea a, recebendo-a, tão-
somente, em relação ao delito tipificado no art.
317, § 1º, do Código Penal.

Irresignado, recorre em sentido estrito o Dr.
Promotor de Justiça, requerendo, em síntese, a
reforma da r. decisão, eis que não poderia o
Magistrado a quo, em mero juízo de delibação,
analisar o dolo do denunciado, adiantando-se à
instrução penal e impedindo o Ministério Público
de proceder à colheita das provas necessárias a
sedimentar a imputação, imiscuindo-se em seara
que não lhe pertence, haja vista que o delito impu-
tado se insere naqueles da competência soberana
do corpo de jurados (fls. 97/105).

Contra-razões às fls. 108/109.

A decisão foi mantida na fase do juízo de
retratação (fls.113/114), opinando a douta
Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do
culto Procurador Ronaldo César de Faria, pelo
provimento do recurso ministerial.

É, em resumo, o relatório.
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Conheço do recurso porque presentes to-
dos os requisitos do juízo de sua admissibilidade.

Com razão o recorrente.

Segundo o artigo 43, inciso I, do Código de
Processo Penal, somente se autoriza a rejeição
da denúncia, quando o fato descrito, nem mesmo
em tese, constituir infração penal, ou na hipótese
de não existir no inquérito, ou nas peças de infor-
mação, o mínimo de provas a respeito da exis-
tência do crime e indícios suficientes de autoria.

Assim, para que seja possível a instau-
ração da ação penal, é indispensável haja, nos
autos do inquérito ou nas peças de informação,
elementos sérios, idôneos, a mostrar que houve
uma infração penal, e indícios, mais ou menos
razoáveis, de que seu autor foi a pessoa apon-
tada no procedimento informativo ou nos ele-
mentos de convicção (RT, 643/299).

Sem que fumus boni juris ampare a
imputação, dando-lhe os contornos de razoabili-
dade, pela existência de justa causa, ou preten-
são viável, a denúncia ou queixa não pode ser
recebida.

No caso concreto, existem elementos
suficientes para se deflagrar a ação penal. A
denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do
Código de Processo Penal, descrevendo crime,
em tese, com todos os seus elementos e cir-
cunstâncias, além de se encontrar lastreada em
elementos de convicção que lhe conferem, em
tese, viabilidade.

Há se observar que o Magistrado de pri-
meiro grau, com efeito, ao rejeitar a exordial
acusatória, sob o fundamento “de que não vislum-
brou na conduta imputada ao denunciado uma
vontade dirigida a aderir à vontade do co-denun-
ciado em produzir o homicídio da vítima”, pratica-
mente esmiuçou os elementos indiciários, o que
lhe era defeso, vez que não se permite exame
aprofundado, crítico ou comparativo, dos indícios
em que se embasou a denúncia, para refutá-la,
sob riscos de prejulgamento.

A jurisprudência do STJ firmou:

Contrariedade ao disposto no art. 43 do CPP,
pois o Magistrado de primeiro grau ultrapassou
os limites da lei, eis que, ao invés de exercer um
mero juízo de delibação, entrou no exame dos
indícios em que se embasou a denúncia, para
refutá-los, um por um, com isso frustrando a per-
secução penal e impondo uma absolvição limi-
nar, sem processo (STJ - RSTJ, 27/436-7).

Neste mesmo sentido, TACRIM/SP:

Estando a denúncia ou a queixa em ordem, sob
o aspecto formal, cumpre ao juiz, antes de rece-
bê-la, verificar se estão presentes as condições
genéricas da ação e as condições de procedibi-
lidade. É-lhe vedado, entretanto, profundo
exame das provas e das circunstâncias dos
autos para rejeitá-la (JTACrSP, 91/189).

O despacho de apreciação da denúncia, rece-
bendo-a ou não, deve, de regra, evitar a apre-
ciação da prova do crime constante do inqué-
rito, em que ela se baseia. Se é fraca, ainda
pode ser esmerilhada, oportunamente, no
curso da instrução, podendo dar ao Juiz os
requisitos necessários à configuração do de-
lito (JTACrSP, 92/155).

No presente caso, prematuro foi o tranca-
mento do procedimento criminal, pois, ao menos
em tese, os delitos ali narrados ocorreram. Melhor,
conseqüentemente, exercitar a instrução criminal,
onde tudo ficará esclarecido e o órgão acusador
terá oportunidade de ministrar provas daquilo que
alega, cabendo, então, a final, ao Juiz decidir pela
existência ou não do liame subjetivo entre os
denunciados, proferindo decisão de pronúncia ou
impronúncia.

Não se perca de vista, outrossim, que,
nessa face processual, prevalece sempre o in
dubio pro societate, deixando-se ao Ministério
Público oportunidade de robustecer suas pro-
vas até juízo de pronúncia, impronúncia ou
absolvição sumária.

Tudo leva a crer que realmente não exista
mesmo qualquer liame subjetivo ou objetivo
entre a ação do autor direto e do detetive, ora
recorrido. Melhor, entretanto, que se dê ao órgão
acusador a chance de provar aquilo que alegou
na exordial. Após a instrução, o MM. Juiz (por
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sinal um excelente Magistrado) dará ao caso a
solução que julgar de direito.

Ante tais fundamentos, dou provimento ao
recurso ministerial, para receber a denúncia de
fls. 08/10, oferecida contra o acusado Cláudio
Antunes de Sá, como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inc. III (meio cruel), c/c art. 61,
inciso II, alínea g, c/c art. 13, § 2º, alínea a,
ambos do Código Penal, com o prosseguimento
da ação penal.

Custas, a final.

O Sr. Des. Edelberto Santiago - De acordo
com o Relator.

A Sr.ª Des.ª Márcia Milanez - De acordo
com o Relator.

Súmula - À UNANIMIDADE, DERAM
PROVIMENTO PARA RECEBER A DENÚNCIA.

-:::-

EXTORSÃO - CARACTERIZAÇÃO - FLAGRANTE PREPARADO - DESACATO - AGENTE QUE, AO
SER PRESO NO MOMENTO DE RECEBER PROPINA, AGRIDE MORALMENTE OS AGENTES DA

AUTORIDADE COM ATOS E PALAVRAS OFENSIVAS - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE

- Incide na sanção do art. 158 do Código Penal o servidor público que, com intuito de obter van-
tagem ilícita, retarda pagamentos devidos a comerciantes por serviços prestados a órgão do
Governo Federal, sob graves e reiteradas ameaças de rescisão unilateral do contrato ou aplicação
de pesadas multas, caso não cedam a seus propósitos criminosos. Comprovadas a autoria e a
materialidade do delito, não há como se afastar a condenação pela simples alegação de flagrante
preparado ou forjado, circunstâncias não comprovadas nos autos.

- Age com intenção ultrajante constitutiva do desacato o agente que agride os agentes da autori-
dade com atos e palavras ofensivas, em pleno exercício da função, ao ser abordado e preso no
momento em que acabara de receber propina anteriormente exigida da vítima, mediante grave
ameaça, sendo irrelevante à caracterização do delito a alegada exaltação de ânimo.

- Nos delitos contra o patrimônio, máxime os de furto, roubo e extorsão, comumente praticados
sem testemunhas oculares, a palavra da vítima assume excepcional relevância, sobretudo se
compatível com a realidade dos autos.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.03.169283-3/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator:
Des. GUDESTEU BIBER

Ementa oficial: Extorsão - Caracterização
- Flagrante preparado - Desacato - Agente que,
ao ser preso no momento de receber propina,
agride moralmente os agentes da autoridade
com atos e palavras ofensivas - Palavra da víti-
ma - Validade. - Incide na sanção do art. 158 do
Código Penal o servidor público que, com intuito
de obter vantagem ilícita, retarda pagamentos
devidos a comerciantes por serviços prestados a
órgão do Governo Federal, sob graves e reite-
radas ameaças de rescisão unilateral do contrato
ou aplicação de pesadas multas, caso não
cedam a seus propósitos criminosos. Compro-

vadas a autoria e a materialidade do delito, não
há como se afastar a condenação pela simples
alegação de flagrante preparado ou forjado, cir-
cunstâncias não comprovadas nos autos. - Age
com intenção ultrajante constitutiva do desacato
o agente que agride os agentes da autoridade
com atos e palavras ofensivas, em pleno exercí-
cio da função, ao ser abordado e preso no
momento em que acabara de receber propina
anteriormente exigida da vítima, mediante grave
ameaça, sendo irrelevante à caracterização do
delito a alegada exaltação de ânimo. - Nos deli-
tos contra o patrimônio, máxime os de furto,



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

rim
in

al

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 311-412, out./dez. 2004 315

roubo e extorsão, comumente praticados sem
testemunhas oculares, a palavra da vítima
assume excepcional relevância, sobretudo se
compatível com a realidade dos autos. - 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 julga-
mentos e das notas taquigráficas, EM REJEITAR
PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO, À
UNANIMIDADE.

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2004. -
Gudesteu Biber - Relator.

Notas taquigráficas

Proferiu sustentação oral, pelo apelante,
o Dr. Augusto Jacob de Vargas Netto.

O Sr. Des. Gudesteu Biber - Sr. Presidente.
Foi um prazer vir à sessão de hoje e ouvir o Dr.
Agusto Jacob de Vargas Netto, que, sem dúvida,
é um dos melhores causídicos destas Gerais.

Tenho voto escrito.

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

Argúi a apelante, preliminarmente, a nuli-
dade do processo ao argumento de decisão pro-
ferida por juízo incompetente. Argúi ainda a nuli-
dade da sentença por inobservância do sistema
trifásico e omissão no exame das teses apresen-
tadas pela defesa.

Despropositadas as causas de nulidade
apontadas.

A primeira, porque superada pela recentís-
sima decisão da Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do conflito de
competência suscitado pelo Juízo Federal da 4ª
Vara da Seção Judiciária do Estado de Minas
Gerais, no qual, sem discrepância de votos, deu-

se pela competência do Juízo da 6ª Vara Criminal
da Comarca de Belo Horizonte para decidir o feito
(4º v. Apenso 6, p. 286).

A segunda, porque não há falar em desobe-
diência ao sistema trifásico.

Na verdade, tendo em conta a intensa
culpabilidade da acusada que, desertando do
dever funcional, extorquiu escandalosamente
vultosa quantia de dois empresários que dela
dependiam para receber faturas por serviços
prestados ao Núcleo Estadual do Ministério da
Saúde/MG, a pena de cinco anos que lhe foi
imposta pode ser considerada extraordinaria-
mente moderada, pois muito próxima do míni-
mo cominado em lei.

Ressalta DAMÁSIO E. JESUS (Código
Penal Anotado, 2ª ed., p. 140):

que a imposição de pena tem como pressu-
posto a culpabilidade do agente. Na fixação
da pena, sua qualidade e quantidade estão
presas ao grau de censurabilidade da conduta
(culpabilidade).

Contrariamente ao que sustenta o ilustre
defensor, a primariedade, por si só, não gera
direito subjetivo para o agente ser apenado com
sanção mínima.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal
assim decidiu:

A simples primariedade do acusado não obriga
o julgador a fixar pena-base no mínimo legal,
especialmente se a decisão judicial, após valo-
rar as circunstâncias referidas no art. 59 do CP,
considera-as, em ato fundamentado, de extre-
ma gravidade, em ordem a justificar a sua defi-
nição e qualificação em limites juridicamente
gravosos (STF - HC 72.653-4-RJ - 1ª T. - Rel.
Min. Celso Mello, DJU de 10.05.1996).

A terceira, pela sua manifesta improce-
dência, porquanto o ilustre Sentenciante, de
modo primoroso, enfrentou todas as questões
suscitadas pelas partes para alcançar seu con-
vencimento. A decisão está suficientemente fun-
damentada com minuciosa análise das provas
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produzidas. Se o veredicto desatendeu à preten-
são da defesa, é porque à apelante faltaram
razão e direito na lide.

Sobre o tema, vale a citação de recente
decisão do Supremo Tribunal Federal:

O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que
a decisão judicial seja fundamentada; não que a
fundamentação seja correta, na solução das
questões de fato ou de direito da lide; declinadas
no julgado as premissas, corretamente assen-
tadas ou não, mas coerentes com o dispositivo
do acórdão, está satisfeita a exigência constitu-
cional (STF - AgRg no Agl nº 394.019-1-AC - 1ª
T. - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - DJU de
21.02.2003 - RT, 818/511).

Com tais considerações, rejeito as preli-
minares suscitadas.

No tocante ao mérito, não há como se
acolher a pretensão recursal de absolvição da
apelante ou mesmo redução da pena relativa
ao crime patrimonial pela decotação da circuns-
tância agravante prevista no art. 61, II, alínea g,
do CP (“com abuso de poder ou violação de
dever inerente a cargo, ofício, ministério ou
profissão”) ou da verba pecuniária imposta pelo
delito de desacato.

Segundo o apurado nos autos, Wellington
de Assis Gonzaga e Rogério Diniz Saliba eram ou
continuam sendo sócios-proprietários da empresa
denominada “Transuel Ltda.”, a qual firmou con-
trato de prestação de serviços com o “Núcleo
Estadual do Ministério da Saúde” em Minas
Gerais.

Relataram eles que, desde quando Maria
Aparecida Porto Gontijo, também conhecida
como “Cida Porto”, assumiu as funções de
Coordenadora do aludido núcleo, nomeada que
foi por indicação do Partido dos Trabalhadores
como recompensa pelos serviços prestados na
última campanha eleitoral para Presidente da
República, passaram a receber dela constantes
ameaças de rescisão unilateral de contrato,
imposição de multas abusivas, perda dos
demais contratos firmados com outros órgãos
da administração pública, proibição de firmarem

novos contratos com órgãos públicos pelo
prazo variável de dois a cinco anos. Todo este
expediente odioso tinha um só objetivo: exigir
deles o pagamento de percentual, inicialmente
fixado em 10%, depois em 20%, e, por último,
em 30% sobre os valores brutos das notas fis-
cais emitidas pela prestação de serviços.

Informou a vítima Wellington de Assis
Gonzaga que, do mês de junho até novembro
de 2003, a sua empresa foi obrigada a pagar,
sempre por meio de ameaças, a quantia de R$
18.000,00 (dezoito mil reais) correspondente a
10% sobre o faturamento bruto.

Contudo, por um evento realizado na
Cidade de Uberaba acrescido do valor da nota
fiscal do mês de outubro, “Cida Porto” elevou o
percentual da propina para 30%, exigindo o paga-
mento de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos
reais).

E continua sua narrativa: no dia 28 de
novembro de 2003, na parte da manhã, a acusa-
da lhe telefonou indagando sobre a disponibili-
dade do dinheiro e, para disfarçar a conduta cri-
minosa, talvez receosa de estar o seu aparelho
grampeado, usou do seguinte subterfúgio: “a
cesta de natal já estava pronta?”.

Dispostos a estancar a ganância da fun-
cionária corrupta, as vítimas dirigiram-se ao
Banco Mercantil do Brasil, retiraram a quantia
exigida e seguiram em direção à Delegacia
Especializada de Combate às Organizações
Criminosas, onde relataram os fatos à autoridade
policial. Esta, então, mandou imprimir xerocópias
de muitas notas retiradas aleatoriamente dos
respectivos maços, todas elas rubricadas pelo
delegado e pelas vítimas. Ato contínuo, tele-
fonaram para a acusada e, de comum acordo,
indicaram o “estacionamento Bahia”, localizado
na esquina das Ruas Bahia e Carijós, para o
exaurimento do crime. Assim, as vítimas, o dele-
gado e outros policiais dirigiram-se ao local,
tendo estes permanecido escondidos para efe-
tuar o flagrante. No horário marcado “Cida Porto”
apareceu e recebeu o dinheiro, sendo então ime-
diatamente presa em flagrante. Em seu poder as
autoridades apreenderam o envelope contendo
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a quantia de R$ 9.800,00 correspondente ao
valor da extorsão. Tal relato coincide com as
informações do sócio Rogério Saliba.

É falsa a versão da acusada segundo a
qual ela foi ao estacionamento da Rua Bahia com
o objetivo de receber de Wellington um envelope
com documentos de sua empresa para remetê-
los a Brasília a fim de que o órgão competente
avaliasse a situação jurídica sobre a prorrogação
ou não do contrato entre a “Transuel Ltda.” e o
“Núcleo Estadual de Minas Gerais do Ministério
da Saúde”. Alega ter sido vítima de uma armação,
pois supunha estar recebendo um envelope com
documentos, e não com dinheiro.

Difícil acreditar que uma coordenadora de
órgão federal tão importante descesse a tal nível,
ou seja, sair de sua repartição e dirigir-se a um
estacionamento de veículos no centro da Capital
apenas para receber documentos de empresários
sobre prorrogação ou não de contrato.

Evidentemente, a inconsistente negativa da
apelante não pode e nem deve sobrepor-se aos
depoimentos minuciosos e coesos das vítimas.

É iterativa a jurisprudência dos nossos tri-
bunais no sentido de que, nos delitos contra o
patrimônio, máxime os de furto, roubo e extorsão,
comumente praticados sem testemunhas ocu-
lares, a palavra da vítima assume excepcional
relevância, sobretudo se compatível com a reali-
dade dos autos.

In casu, está provado de maneira irrefu-
tável que a acusada conseguia obter vantagem
indevida dos empresários através da chantagem,
das reiteradas ameaças de rompimento unilateral
do contrato, de aplicação de multas e sanções
outras capazes de levá-los à falência.

Ainda de acordo com o insuperável
tratadista NELSON HUNGRIA, na extorsão

os bens ou interesses visados pela ameaça
podem ser a vida, a integridade física, a honra,
a reputação, o renome profissional ou artístico, o
crédito comercial, o equilíbrio financeiro, a tran-
qüilidade pessoal ou familiar, a paz domiciliar, a
propriedade de uma empresa, em suma: todo

bem ou interesse cujo sacrifício represente, para
o respectivo titular, um mal maior que o prejuízo
patrimonial correspondente à vantagem exigida
pelo extorsionário (ob.cit., p. 69).

Óbvio que a fase do constrangimento ile-
gal ocorreu às ocultas, na clandestinidade, pois
evidentemente ninguém vai querer extorquir
outrem na presença de testemunhas.

Mas o exaurimento do crime com a entre-
ga do dinheiro dentro de um estacionamento de
veículos no centro da Capital foi testemunhado
por várias pessoas, inclusive acompanhado pela
imprensa, como reconhece o ilustre defensor de
“Cida Porto”.

Aliás, as teses alternativas levantadas pela
defesa - flagrante preparado, tentativa de extorsão
ou a figura do crime de concussão - conduzem à
plena convicção da culpabilidade da apelante.

A alegação de crime impossível pela
ocorrência de flagrante preparado ou forjado é
de todo inaceitável.

O flagrante preparado e, de resto, o crime
impossível, só ocorre quando o agente, inocente e
jamais cogitando delinqüir, vem a fazê-lo induzido
por parte do agente policial. Só acontece por força
de uma situação simulada, uma armadilha
preparada por alguém para levá-lo a praticar uma
ação criminosa.

Há que se distinguir o flagrante preparado
do flagrante esperado. Naquele, a atividade que
havia sido desenvolvida pelo agente nos seus
aspectos de espontaneidade e de querer é desvir-
tuada pela autoridade policial; neste, a atividade
policial nada mais representa que um alerta, sem
induzimento ou instigação. Procura simplesmente
colher o infrator em flagrante, evitando, assim, a
consumação do delito.

É o que decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:

Extorsão - Flagrante preparado - Inocorrência -
Hipótese em que os policiais surpreenderam o
agente quando o crime já estava consumado -
Delito de natureza formal que se satisfaz com
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o constrangimento, independentemente da
vantagem indevida.

- O crime de extorsão, por ser de natureza for-
mal, se satisfaz apenas com o constrangimento,
independentemente da vantagem indevida. Por
essa razão, não há flagrante preparado quando
os policiais surpreendem o agente quando já
consumado o delito (STJ - HC 22.051-PA, 5ª T.,
Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de
09.12.2002 - RT, 814/554).

Encaixa como luva à hipótese dos autos
decisão do Tribunal de Alçada Criminal do Estado
de São Paulo em caso semelhante:

Quando a Polícia, depois de orientar a vítima,
consegue prender em flagrante o agente da
extorsão, portando ainda consigo as cédulas
xerocopiadas pelo banco e utilizadas pela vítima
para pagamento ao réu, não se cuida de fla-
grante preparado, e sim de flagrante esperado,
pois, longe de se induzir o réu ao crime, houve
mera cautela diante de sua inevitável prática
(RT, 747/692).

Tratando-se como se trata de crime for-
mal, a extorsão se consuma no momento do
constrangimento ilegal, das ameaças de mal
grave. A entrega do dinheiro e a atuação dos
agentes da autoridade caracterizaram apenas o
seu exaurimento.

Assim, comprovadas a autoria e a mate-
rialidade do delito, não há como afastar a con-
denação pela simples alegação de flagrante
preparado ou forjado, circunstância não com-
provada nos autos.

Inadmissível, de igual modo, o pleito de
desclassificação da infração para a modalidade
tentada.

Para NELSON HUNGRIA,

não obstante a estreita contigüidade que existe
entre o roubo e a extorsão, há entre esta e
aquele, relativamente ao momento consuma-
tivo, em face do nosso Código, sensível dife-
rença: enquanto o roubo é crime material,
exigindo para sua consumação um efetivo dano
patrimonial, a extorsão, em qualquer de suas
modalidades (arts.158 e 159), é crime formal ou

de ‘consumação antecipada’, integrando-se
com a só ação, tolerância ou omissão imposta
coativamente à vítima, ou com o seqüestro da
pessoa para cujo resgate é exigida a vantagem
ilícita (Comentários, v. VII, p. 74).

Comentando o citado artigo, JÚLIO
FABBRINI MIRABETE adverte:

Duas são as orientações a respeito da con-
sumação do crime de extorsão. Na primeira
delas, se afirma que a extorsão é crime formal,
ou de consumação antecipada, e que, assim,
está consumado o crime, independentemente
da obtenção ou não da vantagem indevida,
quando a vítima se submete e pratica o ato, a
omissão ou a permissão imposta pelo agente.
Em sentido contrário, entendendo ser a infração
crime material, entende a minoria que a consu-
mação depende da obtenção da vantagem. A
descrição da figura, exigindo apenas que o fim
da conduta seja a obtenção da vantagem eco-
nômica indevida, impõe a primeira solução. O
STJ editou a Súmula 96 nesse sentido: ‘O crime
de extorsão consuma-se independentemente
de obtenção de vantagem indevida’ (Código
Penal Interpretado, p. 1.012/1.013).

É de se afastar também a pretensão
desclassificatória para a concussão.

Realmente, o crime de extorsão guarda
muita afinidade com outras infrações, tais como o
roubo, o exercício arbitrário das próprias razões, o
constrangimento ilegal e a concussão. Distingue-
se esta da extorsão porque o seu sujeito ativo há
de ser, necessariamente, funcionário público - o
chamado crime próprio - e a vítima cede, única e
exclusivamente, metus auctoritatis causa, isto é, o
temor de represálias a que fica constrangida a víti-
ma. Há um constrangimento pelo abuso de autori-
dade por parte do agente.

No entanto, provada a violência ou a grave
ameaça exercida contra a vítima para a obtenção
de vantagem indevida, o caso cede lugar ao art.
158 do Código Penal, ainda que o sujeito ativo
seja funcionário público. Até porque a qualidade
funcional do agente não é traço fundamental para
a distinção dos dois delitos. O que os diferencia
são a forma e a intensidade do constrangimento
exercido sobre o sujeito passivo.
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Pelo simples fato de ser funcionário público o
autor da extorsão, não haverá o caso de ser
enquadrado no art. 316 ou no 322 do CP. É que
a lei não exclui o servidor público do delito do
art. 158 do mesmo diploma (TACRIMSP - RT,
714/375).

Enfim, incide na sanção do art. 158 do
Código Penal o servidor público que, com intuito
de obter vantagem ilícita, retarda pagamentos
devidos a comerciantes por serviços prestados a
órgão do Governo Federal, sob graves e reite-
radas ameaças de rescisão unilateral do contrato
ou aplicação de pesadas multas, caso não cedam
a seus propósitos criminosos.

Quanto à pretensão absolutória pelo crime
de desacato, mais uma vez sem razão a defesa.

Restou inquestionavelmente demonstrado
nos autos haver a ré ofendido moralmente os poli-
ciais civis encarregados de sua prisão, chamando-
os, aos gritos, de “ladrões e porcos”. Dimensionou
sua ira com o detetive Rogério Diniz Saliba ao
aplicar-lhe uma cabeçada na boca e ao cuspir em
seu rosto, tudo isso nas dependências da dele-
gacia de polícia na presença de muitos, inclusive
de repórteres de televisão.

Diz ele na instrução criminal (fl. 293):

confirma seu depoimento na Polícia visto às
fls.16/17, que lhe foi relido nesta oportunidade;
é detetive de 3ª Classe da Polícia Civil Mineira;
a agressão se deu dentro da Delegacia de
Polícia; calcula em cerca de uma hora o tempo
que intermediou entre a prisão da acusada no
estacionamento e a agressão na Polícia; que
lhe sendo lidas as declarações da acusada às
fls. 256 diz estranhar que uma pessoa em esta-
do de choque pudesse chamar os policiais de
‘ladrões e porcos’; a acusada deu uma cabe-
çada que alcançou o lábio superior do infor-
mante e cuspiu-lhe no rosto...

Carlos Alberto, repórter da TV Alterosa e
presente no local dos fatos, confirmou a versão
do vitimado:

... não presenciou no estacionamento nem na
delegacia qualquer violência exercida contra a
ré; ... não presenciou nenhum excesso dos

policiais mesmo no momento em que a acusa-
da estava exaltada na delegacia; presenciou e
filmou o momento em que a acusada começou
a xingar, tendo os policiais se aproximado
quando foram então agredidos e um deles cus-
pido no rosto pela mesma (fl. 296).

A alegação de ter a apelante agido sob forte
emoção provocada por atos injustos dos policiais,
considerando-se vítima de uma armadilha, não
tem nenhuma procedência. Lamentavelmente, foi
pilhada pelos agentes da autoridade no momento
em que recebia a propina anteriormente exigida
dos empresários. Tratava-se, portanto, de exe-
cução de uma prisão legal, e não de um ato abu-
sivo e arbitrário das autoridades policiais, como
sustenta a defesa.

Ainda de acordo com o ensinamento de
NELSON HUNGRIA (ob. cit., v. IX, p. 424), 

a ofensa constitutiva do desacato é qualquer
palavra ou ato que redunde em vexame, humi-
lhação, desprestígio ou irreverência ao funcio-
nário. É a grosseira falta de acatamento, po-
dendo consistir em palavras injuriosas, difa-
matórias ou caluniosas, vias de fato, agressão
física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos,
etc. Uma expressão grosseira, ainda que não
contumeliosa, proferida em altos brados ou de
modo a provocar escândalos, bastará para que
se identifique o desacato.

Óbvio que age com intenção ultrajante
constitutiva do desacato o agente que agride
policiais com atos e palavras ofensivas, em pleno
exercício da função, ao ser abordado e preso no
momento em que acabara de receber propina
anteriormente exigida da vítima, mediante
ameaça, sendo irrelevante à caracterização do
delito a alegada exaltação de ânimo.

É certo que existe uma corrente jurispru-
dencial em franco declínio a sustentar a exigência
de ânimo calmo para a configuração do delito.

Mas há outra, que se tornou majoritária, a
inclinar-se em posição contrária, ou seja, a exi-
gência de ânimo calmo e refletido à configuração
do desacato é extremamente perigosa por atingir
os interesses do Estado. Pois, afinal, não haverá
nenhum acusado que não vá alegar exaltação de
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ânimo na prática do delito. Aliás, não se tem notí-
cia de desacato praticado por alguém em seu
estado de absoluta tranqüilidade.

Configura o crime de desacato quando o agente
utiliza palavras de baixo calão contra policiais no
exercício de suas funções, com intuito de humi-
lhá-los e desprestigiá-los, não se erigindo em
excludente o estado de exaltação e nervosismo
do acusado (RT, 711/340).

Violenta emoção, ainda quando existente, não
vale para exculpar, mas apenas atenua a
reprimenda que se deva impor (RT, 727/528).

O agente que profere palavras ofensivas a
policiais no exercício de suas funções comete
o crime de desacato previsto no art. 331 do
CP, não elidindo a imputabilidade o estado de
nervosismo do acusado, nem sua embriaguez
voluntária (RT, 757/537).

O ato de agredir e ofender funcionária pública,
professora da rede oficial de ensino estadual,
no exercício de suas funções, através de gritos
e gestos, é suficiente para caracterizar o crime
de desacato, previsto no art. 331 do CP (RT,
795/616).

No caso sub judice, o invocado estado
colérico da acusada, se existente, de modo algum
pode favorecê-la, não apenas pelas razões já
aduzidas, como também porque não há nos autos
o menor indício de terem os policiais agido arbitra-
riamente contra ela.

Por último, não há falar também em afas-
tamento da circunstância agravante do art. 61,
II, g, do Código Penal.

Ela só seria inadmissível se se tratasse do
crime de concussão. Mas, como a ré foi conde-
nada pela extorsão, a sua aplicação é pertinente
e obrigatória.

Finalmente, é impossível o atendimento
do requerimento da defesa de transformação
do julgamento em diligência para se ouvirem
novas testemunhas a serem indicadas oportu-
namente. O processo está em fase de julga-

mento em segunda instância, não havendo
qualquer possibilidade para audição de teste-
munhas.

Além disso, contrariamente ao que alega a
defesa, não há nenhuma dúvida na valoração dos
elementos de convicção apurados nos autos.

Aliás, a prova da conduta criminosa da
apelante nos dois casos é de uma pureza
angelical, não demandando qualquer esforço
de raciocínio para uma decisão justa.

Sem nenhum exagero, pode-se afirmar que
a única dificuldade deste processo está no seu
peso e no seu manuseio. Pela sua simplicidade,
que poderia ser resumido em no máximo dois vo-
lumes, transformou-se em um verdadeiro paqui-
derme de nove volumes recheados de docu-
mentos perfeitamente dispensáveis e de longas e
repetitivas petições, tudo isso, sem dúvida algu-
ma, com o propósito de dificultar a apuração da
verdade real, na vã ilusão de se conseguir a
absolvição da acusada.

Isso posto, acolhendo o parecer do douto
Procurador de Justiça, nego provimento ao
recurso.

Se unânime a decisão, expeça-se incon-
tinenti o mandado de prisão.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Edelberto Santiago - De acordo.

A Sr.ª Des.ª Márcia Milanez - Sr. Presidente.
Também registro que ouvi com atenção o Dr.
Augusto Jacob de Vargas Netto, de quem recebi
um memorial, nesta tarde.

Acompanho o em. Relator, rejeitando as
preliminares e negando provimento ao recurso,
tendo em vista que S. Ex.ª deu desate, ao meu
ver, correto ao julgamento.

Súmula - À UNANIMIDADE, REJEITARAM
PRELIMINARES E NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-
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Ementa oficial: Revisão criminal -
Procuração apud acta - Legitimidade do patrono
para o pedido - Instituto que não se confunde
com a apelação - Sentença contrária à evi-
dência dos autos - Ausência de novas provas -
Nova avaliação das provas - Inadmissibilidade -
Inteligência da Súmula Criminal nº 66 do TJMG
- Pedido indeferido. - O patrono do requerente,
tendo sido constituído na forma de procuração
conhecida como apud acta, deve ser tido como
legitimado também para pleitear a revisão cri-
minal. - “O juízo revisional não comporta nova
avaliação da prova, devendo o Tribunal limitar-
se a verificar se a condenação tem base em
algum dos elementos probatórios ou se é divor-
ciada de todos eles” (RT, 624/348-9). - Se a
sentença não é, como alega o peticionário, con-
trária ao texto expresso de lei ou à evidência
dos autos e se não há novas provas que
demonstrem ser o réu inocente, o pedido de
revisão criminal deve ser indeferido.

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 conformidade da ata dos julgamentos e
das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM INDEFERIR O PEDIDO.

Belo Horizonte, 08 de novembro de 2004.
- Sérgio Braga - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Sérgio Braga - Leandro
Cassiano foi condenado a cumprir, em regime
integralmente fechado, a pena de dezesseis
anos e três meses de reclusão, por infração do
art. 213, c/c art. 224, a, c/c art. 226, II, c/c art.
71 e art. 214, c/c art. 224, a, c/c art. 226, II, c/c
art. 69, todos do Código Penal, por ter, con-
forme se apurou, estuprado sua enteada de
apenas nove anos de idade, por diversas
vezes, como também com ela praticado atos
libidinosos diversos da conjunção carnal, tudo
consoante decisão de primeiro grau, às fls.
170/176 dos autos apensados.

O requerente, ao que parecia, confor-
mara-se com sua condenação, uma vez que
não recorrera da decisão, que transitou em jul-
gado, encontrando-se o peticionário recolhido
preso em cumprimento da condenação.

Agora, inopinadamente, dizendo-se repre-
sentado por ilustre advogado que não é Defensor
Público, não foi nomeado pelo juízo para tal fim e
nem constituído mediante procuração, apresen-
tou pedido de revisão criminal (fls. 02/06), com
documentos de fls. 07/33, com fulcro no art. 621,

REVISÃO CRIMINAL - PROCURAÇÃO APUD ACTA - LEGITIMIDADE DO PATRONO PARA O
PEDIDO - INSTITUTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A APELAÇÃO - NOVA AVALIAÇÃO DAS

PROVAS - INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS -
INEXISTÊNCIA - NOVAS PROVAS - AUSÊNCIA - PEDIDO INDEFERIDO

- O patrono do requerente, tendo sido constituído na forma de procuração conhecida como
apud acta, deve ser tido como legitimado também para pleitear a revisão criminal.

- A revisão criminal não tem natureza de segunda apelação, sendo inadmissível nova avaliação
da prova em sede revisional, devendo o Tribunal limitar-se a verificar se a condenação tem
base em algum dos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles.

- Se a sentença não é, como alega o peticionário, contrária ao texto expresso de lei ou à evidência
dos autos e se não há novas provas que demonstrem ser o réu inocente, o pedido de revisão cri-
minal deve ser indeferido.

REVISÃO CRIMINAL Nº 1.0000.04.409091-8/000 - Comarca de Patrocínio - Relator: Des.
SÉRGIO BRAGA
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inciso I (segunda parte) do Código de Processo
Penal, relativo somente ao crime de atentado vio-
lento ao pudor, pretendendo “... ser absolvido no
crime previsto no art. 214 do CP, ou então, seja
este absorvido, mantendo a condenação pelo
crime do art. 213 do CP e desta forma a sua pena
seja reduzida” (sic).

Requisitados e apensados os autos princi-
pais, manifestou-se a douta Procuradoria-Geral
de Justiça, através de parecer do eminente Pro-
curador de Justiça Antônio José Leal (fls. 44/46),
que afirmou que o pedido não tem como ser aten-
dido, opinando pelo indeferimento.

Quanto ao conhecimento do pedido:

A inicial está assinada pelo mesmo causí-
dico que fora nomeado pelo juízo apud acta (fls.
95) para o processo em primeira instância, cuja
função ali se exauriu, mas, considerando que já se
decidiu que:

Havendo a constituição de defensor quando do
interrogatório, através da denominada procura-
ção apud acta, está devidamente representado
o requerente, legitimado para propor pedido
revisional, pois não são exigidos do bacharel
poderes especiais. TJRS, RJTJRGS, 169/49.

Entendo que o pedido deve ser conhecido.

Superada tal questão da representação,
temos que os autos requisitados instruem o
pedido.

Não há nos mesmos autos a necessária
certidão do trânsito em julgado da condenação,
mas, ao exame, vê-se de fls. 209 que efetiva-
mente ele ocorreu, como consta da “Guia de
Execução”.

O pedido está expressamente baseado no
art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
sem qualquer outra explicitação, colocando como
“objeto” a “absolvição quanto ao crime do art. 214
ou sua absorção, mantendo-se a condenação pelo
art. 213, e desta forma reduzindo-se a pena”, o que
permite a conclusão de que se refere à segunda
parte do inciso I do art. 621 do CPP, “sentença con-
denatória contrária à evidência dos autos”.

Assim, estando presentes os requisitos
de admissibilidade e processamento, conheço
do pedido revisional.

Quanto ao mérito:

Como já se disse, pretende o condenado

... ser absolvido no crime previsto no art. 214 do
CP, ou então, seja este absorvido, mantendo a
condenação pelo crime do art. 213 do CP e
desta forma a sua pena seja reduzida (sic).

Para alcançar seu desiderato, alega o
peticionário que

... todos os depoimentos da vítima são claros
que havia relação sexual completa e que todo
o iter criminis tinha um único objetivo - relação
sexual vaginal (sic).

Diz também que:

... em nenhum momento a vítima ou sua mãe
falaram em relação anal (seja no inquérito poli-
cial ou em juízo).

Ao final, afirma, em sustento de sua tese,
que até o Delegado de Polícia encarregado do
inquérito policial indiciou o postulante somente
pelo crime de estupro.

Pois bem.

Como se sabe, não se admite seja uti-
lizada a revisão criminal como se fosse uma
apelação, não se prestando ela à mera reapre-
ciação da prova já examinada pelo juízo. Exige-
se a apresentação, com o pedido, de elementos
comprobatórios que desfaçam o fundamento da
condenação, o que não ocorreu, in casu, limi-
tando-se o peticionário a afirmações des-
guarnecidas de novas provas:

O juízo revisional não comporta nova avaliação
da prova, devendo o tribunal limitar-se a verificar
se a condenação tem base em algum dos ele-
mentos probatórios ou se é divorciada de todos
eles (RT, 624/348-9).

Fato é que o requerente não procurou
instruir com provas o seu pedido, limitando-se a
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afirmar que durante todo o processo ficou com-
provado que o objetivo único do peticionário era
sempre o de manter relação sexual com a vítima
e que os atos de libidinagem praticados tinham o
fim visado, que era a cópula vaginal.

O que se observa da petição do reque-
rente é que ele não contesta nem materialidade
nem autoria de nenhum dos crimes da conde-
nação e alega apenas que os atos libidinosos
foram atos preparatórios à cópula e que nunca
houve coito anal, não podendo, pois, haver con-
denação por atentado violento ao pudor.

Desde já fica esclarecido, como é
notório, que não é somente o coito anal que
caracteriza o atentado violento ao pudor, como
me pareceu entender o peticionário, como tam-
bém o são todos os atos libidinosos diversos da
conjunção carnal em que alguém é constran-
gido, mediante violência ou grave ameaça, a
praticar ou permitir que com ele se pratiquem.

Pelo relato da vítima, como está às fls. 12
e 13 dos autos, por mais de uma vez houve
prática de sexo oral, tanto do recorrente quanto
da vítima, forçada por ele, o que por si só é
capaz de configurar o delito em comento.

Também se vê dos autos, na palavra da
vítima,

... que quando a mesma recusava ter a pene-
tração, Leandro pedia a mesma para que ela
pegasse no peito dele e que apertasse, e
enquanto isto Leandro se masturbava...

Ora, que dúvida pode haver quanto à
prática também do crime de atentado violento
ao pudor, ainda mais se considerando que
quando os fatos se iniciaram a vítima contava
tão-somente nove anos de idade?

Como se vê, a decisão de primeiro grau
está lastreada em provas inconcussas exis-
tentes nos autos, demonstrando a sobejar a
materialidade do crime de atentado violento ao
pudor e a induvidosa autoria, e, repita-se, o
peticionário nada trouxe a elidir o acervo pro-
batório construído contra sua pessoa, pois cabe
a si o ônus de provar.

A pretensão do requerente choca-se de
frente com o pacífico entendimento de que:

... em sede de revisão, o ônus da prova fica
invertido, de molde a tocar ao peticionário a
demonstração cabal de suas alegações, motivo
pelo qual não se admite o reexame puro e sim-
ples da prova já discutida no processo de conhe-
cimento (RT, 560/423, 572/395 e 594/399).

É remansosa a jurisprudência, tanto no
definir o ônus do peticionário de provar suas ale-
gações quanto na impossibilidade do reexame
puro e simples da prova que serviu de apoio à
decisão condenatória:

Na revisão inverte-se o ônus da prova, tocando
ao peticionário o encargo de comprovar suas
alegações, de maneira cabal, sabido que o des-
tino constitucional da presente ação é redimir
eventual erro judiciário, ou reparar injustiça, e
jamais ser utilizado como segunda apelação ou
nova revisão, mas sem ajustar-se à moldura do
permissivo legal (RJDTACRIM, 6/252, 13/211) .
No mesmo sentido: TACRSP: RT, 392/341,
393/136, 656/296; TAPR: RT, 572/395.

STF: Não é, também, possível, em revisão
criminal, simples reexame da prova que ser-
viu de apoio à decisão condenatória, quando
é certo não se alega, sequer, sejam falsos os
depoimentos e documentos em que se fun-
dou a condenação (RT, 560/423).

É inadmissível, em sede de ação revisional, o
reexame de matéria exaustivamente debatida,
tanto em primeiro quanto em segundo grau de
jurisdição, como se fora uma nova apelação
(RJDTACRIM, 24/495).

A revisão não pode ter a natureza de uma
segunda apelação, pela própria característica
que apresenta de rescisão do julgado, caso
contrário haveria uma superposição do recur-
so de apelação, objetivo não pretendido pelo
legislador processual, porque haveria uma
reapreciação da prova já examinada em
primeiro grau ou até mesmo em segunda
instância (RT, 717/401).

E, quando o supedâneo legal a arrimar o
pedido, como no caso, abriga-se na alegação
de “decisão contrária à evidência dos autos”, a
doutrina não discrepa da jurisprudência, como
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se estampa no magistério de Hélio Tornaghi,
citado por TOURINHO FILHO em sua concei-
tuada obra, quando afirma que: 

... para a adequabilidade da revisão como instru-
mento de reexame da prova, é preciso que a
condenação não se ampare em nenhuma
prova. Se existem elementos probatórios pró e
contra e se a sentença, certa ou errada, se
funda em alguns deles, não se pode afirmar que
é contra a evidência dos autos (Curso de
Processo Penal, v. 4, p. 347 e segs.)

A jurisprudência segue no mesmo sentido:

TJSP: Para ser cassada a decisão, como con-
trária à evidência dos autos, é preciso que a
condenação não tenha apoio em qualquer ele-
mento de convicção (RT, 678/296).

Só há decisão contrária à evidência dos autos
quando não se apóia ela em nenhuma prova
existente no processo, não bastando, pois,
para o deferimento da revisão criminal, que os
julgadores desta considerem que o conjunto
probatório não é convincente para a conde-
nação. (Precedentes do STF. Primeira Turma,
RE nº 113.269-8-SP - Rel. Ministro Moreira
Alves - DJU de 07.08.1987.)

Para se impedirem renovadas discussões
sobre o mesmo tema, temos hoje a Súmula Criminal
nº 66 deste egrégio Tribunal de Justiça:

Na revisão criminal é vedada a rediscussão de
questões já analisadas no juízo da ação penal,
salvo quando existir prova nova a respeito.

Portanto, nenhuma razão assiste ao
peticionário.

Ante tais fundamentos, não sendo o de-
creto condenatório contrário ao texto expresso
da lei e à evidência dos autos, indefiro o pedido
revisional.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Erony da Silva - Reporto-me ao
relato dos autos fornecido pelo culto e operoso
Desembargador Relator, Sérgio Braga.

Assim como S. Ex.ª, entendo inviável que
se queira transformar a revisão criminal em
espécie de nova apelação e também estou
indeferindo o pedido.

Anoto, por necessário, que procuração
apud acta empresta legitimidade ao patrono do
peticionário para intentar revisão criminal, vez
que devidamente representado o peticionário,
não sendo exigidos poderes especiais para
intentar pedido de revisão criminal.

Objetivamente, deve ser o pedido conhe-
cido, vez que não existe qualquer dúvida quanto
ao trânsito em julgado da decisão de primeiro
grau, ainda que não exista certidão de trânsito em
julgado, existe guia de execução à fl. 209.

Em dele conhecendo, adiro integral-
mente ao posicionamento do eminente Relator,
de vez que, como por ele bem salientado em
seu judicioso voto:

Como se sabe, não se admite seja utilizada a
revisão criminal como se fosse uma apelação,
não se prestando ela à mera reapreciação da
prova já examinada pelo juízo. Exige-se a apre-
sentação, com o pedido, de elementos compro-
batórios que desfaçam o fundamento da conde-
nação, o que não ocorreu, in casu, limitando-se
o peticionário a afirmações desguarnecidas de
novas provas.

É do trato pretoriano:

Revisão - Reexame de provas - Inadmis-
sibilidade - Recurso que se apresenta como ver-
dadeira ação rescisória do julgado (TJSP - Rev.
- Rel. Jarbas Mazzoni - RT, 747/649).

A propositura de revisão criminal necessita de
prova nova pré-constituída, não se prestando
para simples reavaliação de matéria já apre-
ciada, devendo o seu fundamento estar elen-
cado num dos pressupostos legais do art. 621
do CPP (TJTACRIM, 27/284).

Revisão - Apreciação de prova já examinada
em 1º grau ou até mesmo em 2ª instância -
Inadmissibilidade (RJTACRIM, 27/280).

De mais a mais, entre nós a vedação está
estampada na Súmula de nº 66 do c. TJMG:
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Na revisão criminal é vedada a rediscussão de
questões já analisadas no juízo da ação penal,
salvo quando existir prova nova a respeito.

Assim, não tendo a defesa do peticio-
nário trazido qualquer prova nova, não tendo a
decisão monocrática sido contrária a texto
expresso de lei e à evidência dos autos, tam-
bém indefiro o pedido revisional.

Custas, ex vi legis.

É como voto.

Os Senhores Desembargadores Paulo
Cézar Dias, Beatriz Pinheiro Caires, Armando
Freire, Gudesteu Biber, Edelberto Santiago,
Reynaldo Ximenes Carneiro, Herculano Rodrigues,
Hyparco Immesi, Márcia Milanez, Jane Silva e
Antônio Carlos Cruvinel - De acordo.

Súmula - À UNANIMIDADE, INDEFERI-
RAM O PEDIDO.

-:::-

JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CO-AUTORIA - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO -
DESCARACTERIZAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS - IMPOSSIBILIDADE -

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - CASSAÇÃO

- O fato de o agente ter assassinado a vítima a pedido de suas filhas, que se diziam por ela subju-
gadas, não caracteriza o homicídio privilegiado pelo relevante valor moral, pois a reprovabilidade
da conduta da vítima não fornece ao crime motivação aprovada pela moral pátria, nem demonstra
nobreza e altruísmo por parte do agente.

- Se os agentes ocultaram sua intenção hostil com falsas mostras de amizade, consistentes em
fazer crer a vítima da sincera intenção de ajudá-la, pretexto utilizado para atraí-la até o local do
crime, está caracterizada a qualificadora do § 2º, inciso IV, do art. 121 do Código Penal.

- Não pode prosperar a desclassificação do homicídio para crime menos grave (lesão corporal),
pela hipótese do art. 29, § 2º, do Código Penal, se restou demonstrado que o agente sabia da
intenção homicida do co-réu, emprestou-lhe a arma do crime e auxiliou a condução da vítima ao
local dos fatos.

- Demonstrado que o Júri reconhecera teses defensivas em dissonância com o conjunto probatório,
é de ser anulado o julgamento, por manifestamente contrário à prova dos autos.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0525.01.002117-4/001 - Comarca de Pouso Alegre - Relator: Des.
EDELBERTO SANTIAGO

Ementa oficial: Tribunal do Júri - Denúncia
por homicídio duplamente qualificado - Co-autoria
- Homicídio privilegiado e desclassificação para
lesões corporais - Irresignação ministerial -
Decisão que afronta a prova dos autos - Decisão
cassada - Recurso provido. - O fato de o agente
ter assassinado a vítima a pedido de suas filhas,
que se diziam por ela subjugadas, não caracte-
riza o homicídio privilegiado pelo relevante valor
moral, pois a reprovabilidade da conduta da víti-
ma não fornece ao crime motivação aprovada
pela moral pátria, nem demonstra nobreza e

altruísmo por parte do agente. - Se os agentes
ocultaram sua intenção hostil com falsas mostras
de amizade, consistentes em fazer crer a vítima
da sincera intenção de ajudá-la, pretexto utilizado
para atraí- la até o local do crime, está caracteri-
zada a qualificadora do § 2º, inciso IV, do art. 121,
CPB. - Não pode prosperar a desclassificação
para crime menos grave (lesão corporal), pela
hipótese do art. 29, § 2º, do CPB, se restou
demonstrado que o agente sabia da intenção
homicida do co-réu, emprestou-lhe a arma do
crime e auxiliou a condução da vítima ao local
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dos fatos. - Demonstrado que o Júri reconhecera
teses defensivas em dissonância com o conjunto
probatório, é de ser anulado o julgamento.

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 REJEITAR PRELIMINAR
E DAR PROVIMENTO, COM RECOMENDAÇÃO,
À UNANIMIDADE.

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2004.
- Edelberto Santiago - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Edelberto Santiago - Rodrigo
Borges da Silva e João Batista Poddis Júnior,
qualificados nos autos, foram denunciados
como incursos nas sanções do art. 121, § 2º,
incisos II e IV, c/c art. 29, todos do CPB, porque,
no dia 22.04.01, na campina que liga os Bairros
Foch e São Geraldo, Município de Pouso
Alegre-MG, atraíram B.J.D. até um local ermo e,
munido de um revólver calibre 32, o primeiro
denunciado disparou contra a vítima, causando-
lhe a morte.

Pronunciados e libelados, nos termos da
denúncia, foram os réus submetidos a julga-
mento perante o Tribunal do Júri da Comarca
de Pouso Alegre e, ao final, condenados: o
primeiro, a cumprir a pena de 04 (quatro) anos
e 06 (seis) meses de reclusão, e o segundo, à
pena de 06 (seis) meses de detenção, ambas
em regime semi-aberto, incursos que foram,
respectivamente, nas iras dos arts. 121, § 1º, e
129, caput, c/c art. 29, § 2º, todos do CPB.

Inconformado, o RMP local recorreu, com
fulcro no art. 593, inciso III, alíneas a, b, c e d, do
CPP, pugnando, em preliminar, pela nulidade do
julgamento, por não se ter determinado “a elabo-
ração/digitação do termo especial, previsto no
artigo 487 do CPP”, e, no mérito, por novo julga-
mento, por decisão manifestamente contrária à
prova dos autos, alegando, ainda, que a decisão

foi contrária à lei expressa e à decisão dos jura-
dos, e injusta no que toca à aplicação da pena.
Por fim, invocando o disposto no art. 581, inciso
V, e art. 593, inciso III, alínea b, ambos do CPP,
insurge-se contra a decisão que determinou a
soltura dos réus.

Em contra-razões, as defesas se batem
pela manutenção da decisão.

A douta Procuradoria de Justiça, através
do parecer da lavra do ilustre Procurador Cláudio
Fleury Barcellos, opina pelo conhecimento do
recurso, rejeição da preliminar argüida e provi-
mento do mesmo.

É o relatório, em síntese.

Preliminarmente, conheço do recurso,
próprio, tempestivo e regularmente processado.

Improcedente a preliminar de nulidade
argüida, pois o reclamado termo de votação dos
quesitos está acostado aos autos às fls. 494/498,
nos quais consta a declaração de voto, quesito a
quesito, resultado consignado, outrossim, na sen-
tença de fls. 508/510.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, a meu sentir, merece prosperar
o pleito ministerial.

Narra-se que o crime fora premeditado
pela filha da vítima, E.A.R., que, avessa à auste-
ridade do pai, que professava a religião batista,
pediu ao namorado de sua irmã P.M.R.,
Reinaldo Alves da Silva, e ao irmão deste,
Rodrigo Borges da Silva, ora apelante, que
matassem seu pai. Aderindo à empreitada,
Rodrigo convidou o apelante João Batista
Poddis Júnior, que prontamente assentiu. Foi
assim que, previamente acordados, sob o pre-
texto de que se sabia o paradeiro de um som
furtado de propriedade da vítima, esta foi atraí-
da até o Bairro “Árvore Grande” por João Batista
e E., para onde se dirigiram, posteriormente,
Reinaldo e o apelante Rodrigo, tendo o grupo
percorrido a região por quase uma hora.
Chegando a um terreno baldio, E. deu o sinal
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para que atirassem, ocasião em que Rodrigo
disparou dois tiros nas costas da vítima, que,
desfalecida, foi abandonada pelo grupo.

A materialidade está demonstrada no laudo
de eficiência da arma de fogo (fls. 41/43), no
relatório de necropsia (fls. 59/60) e no auto de
reconstituição do crime (fls. 151/163), que contou
com a presença dos réus e testemunhas do crime.

Não obstante, no mérito, o apelo tenha por
fulcro as alíneas b, c e d do inciso III do art. 593 do
CPP, as razões do inconformismo cingem-se a
acoimar de manifestamente contrária à prova dos
autos a decisão proferida pelo Conselho de
Sentença, alegação, ao meu sentir, procedente.

Analiso, primeiramente, o recurso minis-
terial em relação ao apelante Rodrigo Borges da
Silva.

Aceita a autoria material do delito, o Júri
reconheceu que o réu Rodrigo agiu impelido por
motivo de relevante valor moral, “posto que
acreditava que as filhas da vítima eram violen-
tadas por ela” (quesito nº 03 - fls. 496).

Acerca de tal motivação, são distintas as
alegações do apelante. Às fls. 19/21, afirma que
soube que P. tinha sido estuprada pelo pai e E.
sofria agressões de sua parte, o que lhe causou
inconformismo. Às fls. 94/94-v., afirma que “as fil-
has da vítima alegaram que seu pai era muito
rigoroso com elas, batia muito nelas e às vezes
proibia-as de saírem na rua e por isso elas que-
riam que o pai fosse morto por alguém”. Por fim,
em seu derradeiro depoimento, afirma “que a víti-
ma maltratava a filha mais nova, tendo-a espan-
cado por diversas vezes e abusava sexualmente
da menina, ficou revoltado com os fatos e
resolveu tirar a vida da vítima” (fls. 478/479).

Para que se reconheça o privilégio do rele-
vante valor moral, é preciso que o motivo esteja,
em si mesmo, em conformidade com os valores
éticos objetivamente aceitos, o que não é o caso.
Ainda que o réu acreditasse que a vítima abusara
sexualmente das filhas - ocorrência, registre-se,
negada pelas menores E. (fls. 493/494) e P. (fls.
491) perante os jurados -, a reprovabilidade de tal

fato não fornece ao crime motivação aprovada
pela moral pátria, nem demonstra nobreza e
altruísmo por parte do agente.

Ora, se o réu intencionava livrar as meni-
nas da violência do pai, cabia-lhe buscar os
meios legais disponíveis para uma ajuda eficaz,
e não ceifar a vida do suposto agressor, a título
de vingança, ato que, por certo, não é mere-
cedor de qualquer forma de indulgência.

Lado outro, verifica-se que os jurados afas-
taram a qualificadora do uso de recurso que difi-
cultou a defesa da vítima (quesito nº 05 - fls. 496),
a despeito de cabalmente demonstrada.

A vítima foi atraída ao local dos fatos, sob
o pretexto de reaver um objeto furtado de sua
propriedade, ato de verdadeira dissimulação
por parte dos agentes, que ocultaram sua
intenção hostil com falsas mostras de amizade
e solidariedade, consistentes em fazer crer à
vítima a sincera intenção de ajuda.

Ora, a deslealdade, in casu, é patente,
máxime quando se tem em conta que a própria
filha da vítima se prontificou a acompanhá-la
com um dos réu, fornecendo credibilidade à
mais falsa procura, pelo que não tinha a vítima
qualquer motivo para desconfiar da conduta dos
agentes.

Em um contexto tal, irrelevante que o
executor tenha chamado pela vítima antes de ati-
rar, que então se pôs a correr, pois, no presente
caso, qualifica o crime não só o fato de esta ter
sido alvejada pelas costas, mas, sobretudo, a cir-
cunstância de os agentes terem-se valido da boa-
fé da vítima para atraí-la àquele ermo local, ou
seja, a evidente quebra de confiança.

Portanto, não pode prevalecer a decisão
que reconheceu a tese do homicídio privilegiado
pelo relevante valor moral e afastou a qualifi-
cadora do recurso que impossibilitou a defesa da
vítima, por afronta à prova dos autos.

Em relação ao segundo apelante, João
Batista Poddis Júnior, o Conselho de Sentença
entendeu que o mesmo concorrera de algum
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modo para o crime, reconhecendo, porém, que
o réu pretendeu apenas participar de crime
menos grave, isto é, lesões corporais (quesito
nº 04 - fls. 497).

Entretanto, a meu sentir, trata-se de ver-
são falaciosa, que não encontra respaldo nas
provas dos autos.

Está comprovado que a arma usada no
crime pertencia a João Batista, porquanto
apreendida na residência deste (fls. 41/43) e
reconhecida pelo co-réu (fls. 48/49).

Na fase inquisitiva (fls. 23), o apelante con-
fessa, na presença de seu advogado, que sabia,
desde o começo, que a intenção era matar a víti-
ma, alegando que vendera a arma ao primeiro
apelante. Em juízo (fls. 95/95-v. e 480/481), retra-
ta-se, afirmando que apenas emprestou a arma
ao co-réu, sem indagar a finalidade por ele visada.
Contudo, certo é que, em nenhuma dessas
ocasiões, o apelante alega que intencionava ofen-
der a integridade física da vítima.

Os depoimentos prestados pelo co-réu, não
obstante permeados de contradições - ora sus-
tenta que o intento homicida havia sido arquitetado
por todo o grupo, incluindo João Batista (fls. 19/21
e 48/49), ora que este nada sabia (fls. 94/94-v.) -,
são convergentes no sentido de que a intenção
sempre foi a de assassinar a vítima, e não a de
lesioná-la.

Reinaldo Borges da Silva, namorado de
uma das meninas, também é evasivo em seus
depoimentos, confirmando, contudo, em várias
ocasiões, que o combinado era matar a vítima
(fls. 35/38, 129/130 e 136).

Ante tal quadro probatório, estou convenci-
do de que o apelante João Batista efetivamente
aderiu ao intento homicida. Indaga-se: como pode
prosperar a tese do animus laedendi, se o próprio
apelante não a afirma em nenhum de seus depoi-
mentos? Se estava efetivamente alheio à emprei-
tada criminosa, por qual razão se juntara ao grupo
na data dos fatos? Como crer que emprestou a
arma ao co-réu, sem ao menos indagar a que se
destinava?

Destarte, demonstrado que o Júri decidira
em dissonância com o conjunto probatório cola-
cionado aos autos, não vislumbro outra solução
que não cassar o julgamento, decisão que impõe
a restauração da prisão preventiva dos réus,
revogada por ocasião da sentença.

Mercê de tais considerações, dou provi-
mento ao recurso, para anular o julgamento, por
manifestamente contrário à prova dos autos,
determinando a submissão dos réus Rodrigo
Borges da Silva e João Batista Poddis Júnior a
novo Júri.

Se unânime a decisão, expeça-se o com-
petente mandado de prisão em desfavor dos
réus.

Custas, na forma da lei.

A Sr.ª Des.ª Márcia Milanez - De acordo.

O Sr. Des. Sérgio Braga - De acordo.

Súmula - À UNANIMIDADE, REJEITARAM
PRELIMINAR E DERAM PROVIMENTO, COM
RECOMENDAÇÃO.

-:::-

MENOR INFRATOR - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO -
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - INTERNAÇÃO - PRAZO PREDETERMINADO - IMPOSSIBILIDADE -
INTELIGÊNCIA DO ART. 121, § 2º, DA LEI Nº 8.069/90 (ECA) - PARTICIPAÇÃO INDIRETA DE UM

DOS MENORES - NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - ADEQUAÇÃO

- A medida de internação não se sujeita a prazo predeterminado, devendo ser reavaliada a cada
seis meses, ex vi do artigo 121, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
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Ementa oficial: Apelação criminal - Estatuto
da Criança e do Adolescente - Ato infracional aná-
logo ao crime de homicídio qualificado - Imposição
de medida socioeducativa de internação - Prazo
mínimo - Reavaliação semestral - Participação
indireta de um dos menores - Necessidade de
imposição de medida socioeducativa - Prestação
de serviços à comunidade - Recurso conhecido e
parcialmente provido. - A medida de internação
não se sujeita a prazo predeterminado, devendo
ser reavaliada a cada seis meses, ex vi do artigo
121, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adoles-
cente. - Apresenta conduta reprovável o menor
que, ainda que não tenha participado diretamente
do ato infracional que resultou na morte da vítima,
inicia discussão e saca uma faca, perseguindo a
vítima, sendo impedido e só tendo fugido em
decorrência da intervenção de terceiro. - As medi-
das previstas na Lei 8.069/90, Estatuto da Criança
e do Adolescente, possuem caráter educativo e de
proteção social, ao contrário daquelas previstas
no Direito Penal, que possuem caráter repres-
sivo/punitivo.

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
PARCIAL, À UNANIMIDADE.

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2004. -
Armando Freire - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Armando Freire - Vistos e exami-
nados, reportando-me ao relatório constante nos
autos e inexistindo qualquer preliminar suscitada
ou nulidades argüíveis de ofício, conheço da
apelação interposta, eis que presentes os requi-
sitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

O Ministério Público do Estado de Minas
Gerais ofereceu representação em desfavor
dos menores G.L.N e E.F.R., ambos qualifi-
cados nos autos do processo em epígrafe, pela
prática de ato infracional análogo ao delito de
homicídio qualificado, disposto no art. 121, § 2º,
incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Consta dos autos que os menores, em com-
panhia do maior Eigor Eduardo da Silva, aos 10 de
janeiro de 2004, por volta das 03h25m, nas proxi-
midades do estabelecimento denominado “Forró
Bem Juntinho”, na Comarca de Três Corações,
discutiram com a vítima Leonardo Ribeiro Garcia.
O maior Eigor Eduardo da Silva, aproveitando-se
da debilidade da vítima, que estava se sentindo
mal em decorrência da ingestão de bebidas
alcoólicas, jogou-a ao chão com uma rasteira, e,
de inopino, o menor E.F.R, fazendo uso de uma
faca, desferiu-lhe golpes fatais na região do
pescoço, causando a sua morte.

Consta, ainda, da representação que, antes
da agressão descrita, o menor G.L.N. chegou a
perseguir a vítima de faca em punho. No entanto,
obstado pela intervenção de Alexandre Gabriel

- Apresenta conduta reprovável o menor que, ainda que não tenha participado diretamente do
ato infracional que resultou na morte da vítima, inicia discussão e saca uma faca, perseguindo
a vítima, sendo impedido e só tendo fugido em decorrência da intervenção de terceiro. Todavia,
a aplicação de medida socioeducativa de internação, por possuir caráter de excepcionalidade,
não se apresenta como a mais adequada para o caso, apresentando-se suficiente a aplicação
de prestação de serviços à comunidade.

- As medidas previstas na Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) possuem caráter
educativo e de proteção social, ao contrário daquelas previstas no Direito Penal, que possuem
caráter repressivo/punitivo.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0693.04.025169-8/001 - Comarca de Três Corações - Relator:
Des. ARMANDO FREIRE
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Leite, primo da vítima, o menor G.L.N. teve que
empreender fuga, deixando o local.

A materialidade do ato infracional análogo
ao homicídio qualificado está devidamente com-
provada pelo boletim de ocorrência de fls.16/20,
pelo auto de corpo de delito de fls. 88/90 e pelos
laudos de eficiência de fls. 33/34.

A autoria do menor E.F.R. demonstra-se
incontroversa, haja vista a confissão extrajudicial
(boletim de ocorrência, fl. 18), confirmada em
juízo (fls. 64/65), bem como as provas teste-
munhais coligidas.

Outrossim, é objeto de irresignação trazida
ao exame recursal o prazo de seis meses fixado
para a medida socioeducativa de internação, apli-
cada ao menor E.F.R. Nesse sentido, o ilustre
representante do Ministério Público requer a
majoração da referida medida para o prazo de
três anos.

Data venia, entendo que não assiste razão
ao recorrente, uma vez que o prazo fixado foi de
no mínimo 06 (seis) meses. Permito-me trans-
crever parte do dispositivo da sentença recorrida:

Em conseqüência, aplico ao menor E.F.R. a
medida socioeducativa de internação pelo
prazo mínimo de 06 meses (grifei).

Certo é que a medida de internação pre-
vista na Lei 8.069/90 não comporta prazo prede-
terminado, devendo ser reavaliada, semestral-
mente, em consonância com o disposto no artigo
121, § 2º, do ECA.

Já no que se refere à participação do
menor G.L.N. no ato infracional, tem-se o incon-
formismo do ilustre representante do Ministério
Público, que sustenta a sua co-participação,
ainda que indireta, devendo ser-lhe aplicada,
também, medida socioeducativa de internação.

A análise detida das declarações dos
próprios representados, bem como do depoimento
da testemunha presencial fornecem elementos
suficientes para a análise da conduta do menor em
relação ao ato infracional. Senão vejamos:

Em declaração prestada em juízo, o
menor E.F.R expressamente consignou que foi
o representado G.L.N quem iniciou a discussão
com a vítima (fl. 64):

... que Gerson foi para o baile com uma faca,
mas o depoente não sabia; ... que começou a
discussão entre Gerson e Leonardo, próximo
ao local do baile; que durante a discussão,
Leonardo deu uma botinada em Gerson; que
Leonardo estava confundindo Gerson com
Bruno; que o depoente e Eigor tentaram se-
parar Leonardo e Gerson; que Leonardo não
queria ouvir ninguém; que Gerson ficou
revoltado e partiu para cima de Leonardo com
uma faca; que Leonardo saiu correndo, mas
logo em seguida voltou com mais cinco
rapazes; que um amigo de Leonardo pegou
um pedaço de pau e foi pra cima de Gerson;
que Gerson fugiu; ... que Eigor tentou segurar
Gerson, posto que Gerson queria vingar a
botinada que Leonardo dera nele... (fl. 64)

A declaração do próprio recorrido, em
juízo, demonstra a intenção deste, que portava
uma faca e fugiu em decorrência da intervenção
do primo da vítima (fl. 67):

... que na noite dos fatos, o depoente, Eigor e
Edimar estavam embriagados; que, na saída do
baile, o depoente encontrou com Leonardo e
Leonardo confundiu o depoente com Bruno;...
que o depoente sacou da faca; que Leonardo
correu e o primo dele pegou um pedaço de pau
e foi na direção do depoente;... que o depoente
fazia uso de bebida e droga antes dos fatos; que
o depoente já se envolveu em outros fatos...

Colhe-se, ainda, do depoimento da teste-
munha presencial do fato, Taiana Cássia de
Souza (fl. 81):

... que a depoente viu quando Gerson sacou a
faca; ... que Gerson e Leonardo ficaram bri-
gando; que o primo de Leonardo de nome
Alexandre entrou para separar a briga; que
Alexandre pegou um pedaço de pau para
separar a briga; que Gerson correu com a faca
e não agrediu Leonardo... (fl. 81)

Percebo que, muito embora o recorrido
G.L.N. não tenha participado diretamente do ato
infracional que resultou na morte da vítima,
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apresentou conduta reprovável, ao iniciar dis-
cussão e ao sacar uma faca, perseguindo a víti-
ma, sendo impedido e só tendo fugido em
decorrência da intervenção de terceiro.
Ademais, o próprio menor admite o seu envolvi-
mento com drogas e álcool, bem como a prática
de outros atos infracionais (fl.67).

Não se pode olvidar que a Lei 8.069/90,
como ressai do seu artigo 100, tem como
enfoque aspectos educativos/protetivos, ao con-
trário daqueles repressivos/punitivos destacados
no Direito Penal. Neste sentido, a orientação
jurisprudencial:

Se o objetivo da lei é a proteção da criança e do
adolescente, com a aplicação de medidas
socioeducativas tendentes a permitir a sua
remissão dos maus atos e de procedimento
irregular que possa impedir seu desenvolvimento
e integração na sociedade, o que deve ser anali-
sado é sua conduta, sob o aspecto da sua ade-
quação social e da sua conformação com os
hábitos e costumes tradicionalmente aceitos. Em
outras palavras, não se exige que o menor tenha
praticado um crime para só então aplicar-lhe a
medida socioeducativa. Se assim for, a medida
perderá esse caráter de proteção social e educa-
tiva, para transmudar-se em verdadeira pena
(TJSP - ACv 24.020-0 - Rel. Yussef Cahali, in
Leis Penais Especiais e sua Interpretação
Jurisprudencial, ALBERTO SILVA FRANCO e S.
OSCAR FELTRIN, Editora Revista dos Tribunais,
7ª ed., 2002, p. 396).

Nessa senda, ainda que se considere que
o ato infracional cometido por Gerson não corres-
ponda ao tipo penal homicídio qualificado, já que,
mesmo estando armado e tendo discutido com a
vítima, não participou diretamente do ato que
resultou na sua morte, parece-me que da sua con-
duta é possível inferir desvio ou inadequação ao
ambiente social em que vive, justificando, desse
modo, a aplicação de medida socioeducativa,
destinada a atender às finalidades precípuas do
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Impende considerar, entretanto, que a pre-
tensão recursal de aplicação da medida socio-
educativa de internação (art. 122 da Lei 8.069/90)
ao apelado Gerson, não se apresenta como a

mais adequada. Com efeito, a medida de inter-
nação prevista no art. 121 do ECA possui caráter
de excepcionalidade:

A internação constitui medida privativa da liber-
dade, sujeita aos princípios de brevidade, excep-
cionalidade e respeito à condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento.

Tal excepcionalidade é mais uma vez
realçada no § 2º do art. 122:

Em nenhuma hipótese será aplicada a inter-
nação, havendo outra medida adequada.

Assim, consoante inteligência do § 1º do
artigo 112 do ECA, entendo que, sopesadas a
capacidade do réu, as circunstâncias e a gravi-
dade da infração, apresenta-se suficiente e ade-
quada a aplicação da medida socioeducativa de
prestação de serviços à comunidade (art. 112, III,
da Lei 8.069/90), na forma do artigo 117 e pará-
grafo único também do ECA.

Cumpre ressaltar, ainda, que, em que
pese Gerson ter atingido a maioridade penal, a
aplicação da medida encontra guarida no art.
104, parágrafo único, do ECA. É cediço que a
circunstância de o recorrido já ter alcançado a
maioridade não pode obstaculizar a aplicação e
a execução de medida imposta em virtude de
ato cometido anteriormente.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no
mérito, dou-lhe provimento parcial, para aplicar a
Gerson Luís Nogueira a medida socioeducativa
de prestação de serviços à comunidade (arts.
112, inciso III, e 117 da Lei 8.069/90) pelo prazo
de 06 (seis) meses.

Custas, ex lege.

É como voto.

O Sr. Des. Gudesteu Biber - De acordo.

O Sr. Des. Edelberto Santiago - De acordo.

Súmula - À UNANIMIDADE, DERAM
PROVIMENTO PARCIAL.

-:::-
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Ementa oficial: Apelação criminal - Tortura
praticadada pelo padrasto contra enteado menor
- Absolvição afastada - Desclassificação para o
crime de maus-tratos - Possibilidade - Fixação da
pena-base - Substituição das penas privativas de
liberdade pelas restritivas de direito - Impos-
sibilidade - Aplicabilidade do art. 77 do CPB -
Recurso conhecido e provido parcialmente. - Não
é cabível a absolvição por insuficiência de provas
quando o conjunto probatório, notadamente a
prova testemunhal, evidencia a conduta típica
praticada pelo agente. - Se o que motivou o
agente foi o desejo de corrigir, embora o meio
empregado tenha sido imoderado, o crime é de
maus-tratos, podendo-se, assim, operar a
desclassificação para o tipo previsto no art. 136
do CPB. - É de aplicação obrigatória a causa
especial de aumento de pena prevista no § 3º do

art. 136 do CPB, quando a vítima for menor de 14
anos. - O juiz, dentro dos limites estabelecidos
pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente
fixados para a pena), deve eleger o quantum
ideal, valendo-se do seu livre convencimento (dis-
cricionariedade) para a fixação da pena-base. - A
redação do inciso I do art. 44 do Código Penal
Brasileiro é expressa ao restringir a substituição
da pena privativa de liberdade àqueles crimes
praticados sem violência ou grave ameaça à pes-
soa. - Preenchendo o apelante os requisitos elen-
cados no art. 77 do CPB, imperiosa é a con-
cessão do benefício do sursis.

Relatório

Solivan Silva Costa e Élia de Oliveira
Araújo, já qualificados nos autos do processo em

MAUS-TRATOS - CRIME PRATICADO POR PADRASTO CONTRA ENTEADO MENOR - AUTORIA
E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CAUSA ESPECIAL

DE AUMENTO DE PENA - APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA - TORTURA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O TIPO DO ART. 136 DO CÓDIGO PENAL - PENA-BASE - FIXAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - INADMISSIBILIDADE - SURSIS -

ART. 77 DO CÓDIGO PENAL - APLICABILIDADE

- A absolvição por insuficiência de provas não é cabível quando o conjunto probatório, notadamente
a prova testemunhal, evidencia a conduta típica praticada pelo agente.

- Se o que motivou o agente a praticar o delito foi o desejo de corrigir, embora o meio empre-
gado tenha sido imoderado, o crime é de maus-tratos, e não de tortura, podendo-se, assim,
operar a desclassificação deste para o tipo previsto no art. 136 do Código Penal.

- A causa especial de aumento de pena prevista no § 3º do art. 136 do Código Penal é de aplicação
obrigatória, quando a vítima for menor de 14 anos.

- O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados
para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discriciona-
riedade) para a fixação da pena-base.

- O crime de maus-tratos, praticado com emprego de violência, não admite o benefício da susbsti-
tuição da pena, uma vez que a redação do inciso I do art. 44 do Código Penal é expressa ao
restringir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos àqueles crimes
praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

- Preenchendo o apelante os requisitos elencados no art. 77 do Código Penal, imperiosa é a
concessão do benefício do sursis.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0114.03.019307-1/001 - Comarca de Ibirité - Relator: Des.
ARMANDO FREIRE
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epígrafe, foram denunciados como incursos nas
sanções do art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97, imputan-
do-se à segunda denunciada Élia também o crime
do art. 13, II, a, do CPB, fundamentando a ilustre
representante do Ministério Público, in verbis:

... Em setembro de 2003, em Ibirité-MG, o denun-
ciado submeteu a vítima Vítor Manoel de
Oliveira, seu enteado de apenas um ano e nove
meses, com emprego de violência, a intenso
sofrimento físico, como forma de aplicar castigo
pessoal.

Conforme se apurou o denunciado constante-
mente espancava o pequeno Vítor de forma
brutal e violenta, causando vários ferimentos na
criança, inclusive chegando a lhe fraturar o
braço. Na última vez que fora espancada, a cri-
ança foi surrada com uma mangueira de jardim,
o que lhe causou vários hematomas por todo o
corpo, conforme relatório médico de fl. 34.

Consta, ainda, que a denunciada Élia, mãe de
Vítor, sabedora da tortura de que era vítima
seu rebento, constantemente alertada por vizi-
nhos e parentes, quedou-se inerte, permitindo
que as agressões se repetissem, omitindo em
sua obrigação de zelo e cuidado decorrente da
maternidade.

Desmembrado o processo em relação à
denunciada Élia de Oliveira Araújo, em razão da
proposta (fl. 140-verso), da ilustre representante
do Ministério Público de suspensão condicional
do processo, por dois anos.

Ao final da regular instrução probatória (fls.
159/166), a MM.ª Juíza monocrática, acatando,
parcialmente, a denúncia, condenou o réu Solivan
Silva Costa, nas sanções do art. 1º, § 4º, II, da Lei
nº 9.455/97, aplicando, ainda, a agravante pre-
vista no art. 1º, § 4º, do mesmo diploma legal, tor-
nando-a definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (qua-
tro) meses de reclusão, em regime integralmente
fechado, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário mínimo legal.

Inconformado, apela o denunciado - Solivan
Silva Costa (fl. 169 e verso) - pugnando, em suas
razões (fls. 171/184):

- pela sua absolvição, uma vez que não
há prova concreta de sua participação no delito
que lhe é imputado;

- que a MM.ª Juíza, mesmo sabendo que
é primário, de bons antecedentes, domicílio certo
e sabido e profissão definida “aplicou uma pena
aquém (sic) do mínimo (04 anos, em um mínimo
que é de 02 anos) como ainda aumentou a pena,
em face da agravante, no máximo, ou seja, em
1/3 da pena” (fl. 79) assim requer a fixação da
pena-base ao mínimo legal;

- alternativamente, pugna pela desclas-
sificação do crime de tortura para o crime de
maus-tratos (art. 136 do CPB);

- pela aplicabilidade dos benefícios da
Lei nº 9.714/98.

Em contra-razões, o ilustre representante
do Ministério Público bate-se pela confirmação da
condenação, nos termo da sentença (fls. 186/190).

A douta Procuradoria de Justiça opina
pelo conhecimento do recurso, mas pelo
desprovimento dos apelos (fls. 194/198).

É o breve relatório.

À douta Revisão.

Armando Freire - Relator.

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
PARCIAL, À UNANIMIDADE.

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2004. -
Armando Freire - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Armando Freire - Vistos e exami-
nados, reportando-me ao relatório constante nos
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autos e inexistindo qualquer preliminar suscitada
ou nulidades argüíveis de ofício, conheço da ape-
lação interposta, eis que presentes os requisitos
objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

A materialidade resta comprovada como
se depreende das peças de fls. 48/49 da com-
plementar de fls. 102/103.

Recomenda-se a leitura, inclusive, do
relatório de atendimento médico expedido pelo
HPS João XXIII, quando da admissão da vítima
naquele Pronto Atendimento:

hematomas recentes e antigos em tronco e
membros, céfalo-hematoma extensão em região
perieto-occipital. Hidratado, palidez cutâneo
mucosa importante. Pulsos cheios, estabilidade
homodinâmica. MV+/RA. Abdômen livre. Foram
realizados vários exames TC crânio normal, US
abdominal sem alterações. RX de várias partes
do corpo sem sinais de fraturas recentes, mas
com fratura consolidada. (...) Presença de esco-
riações em membros, e hematomas difusos,
principalmente em face (região frontal) céfalo-
hematoma (região ocipto-parietal). Hematoma
ungeal (2º e 3º dedo à direita). HD: Síndrome de
criança espancada (grifei).

Passo à análise da negativa da autoria,
permissa venia, transcrevendo alguns trechos
mais significativos dos depoimentos das teste-
munhas trazidos aos autos:

... o depoente presenciou seu ex-inquilino de
nome Solivan agredir uma das crianças que
ficavam sob seus cuidados, esclarecendo que
tal feito se deu em meados de setembro; que o
depoente encontrava-se debruçado na janela
do seu quarto quando ouviu uma criança
chorar, observando então que Solivan, batia
muito n’uma criança, utilizando-se de matéria
semelhante a uma mangueira de jardim; (...)
(depoimento de Juarez Marques de França, fl.
43, ratificado à fl. 87).

... que a própria pessoa de Élia que confirmou
ao declarante que saíra para trabalhar por volta
das quatro horas, deixando o menor na com-
panhia de Solivan e o menor não apresentava
qualquer lesão; (...) que o hospital que atendeu
a vítima, à vista das lesões, afastou a possibili-
dade de queda, dizendo se tratar de um espan-

camento (policial Paulo Henrique Carvalho dos
Santos, fl. 83).

que foi vizinho de Élia e Solivan; que é verdade
que certa feita discutiu com Solivan, porque o
mesmo batia em uma criança; que discutiu
com Solivan porque ouviu barulho de espanca-
mento e choque contra a parede; que ouvia gri-
tos de criança; que chegou a dizer para Solivan
que parasse com os maus-tratos e o espanca-
mento da criança, porque o declarante já não
mais suportava; que de vez em quando ouvia
espancamentos na casa (Onézio Gonçalves
Xisto, fl. 94).

Alega o apelante que não há prova concre-
ta do crime que lhe é imputado ou, ainda, que não
existe nenhuma testemunha dos fatos narrados.
Data venia, refuto tal versão defensiva com fulcro
em toda a prova testemunhal carreada aos autos,
visto que tais declarações se demonstram sobran-
ceiras em todo o conjunto probatório formado.
Demonstram, inclusive, a reiteração das agres-
sões sofridas pela pequenina vítima, como se
colhe do depoimento da Sr.ª Maria das Graças
Rosa dos Santos, reduzido a termo (fl. 95):

... que todo santo dia, dia e noite, todos os meni-
nos, do menor aos maiores, choravam em razão
de espancamento por Solivan; que chegou a
ouvir um dos filhos pedir à Élia que não deixasse
mais o Solivan bater, mas, por causa disso, a cri-
ança apanhou mais ainda.

Assim, impossível atender ao pleito de
absolvição do apelante, por negativa de autoria
ou inexistência do fato.

Da desclassificação do crime de tortura
para o crime de maus-tratos (art. 136 do CPB).

No que diz respeito ao seu pedido alterna-
tivo, qual seja, de desclassificação do crime de
tortura para o crime de maus-tratos previsto no art.
136 do Código Penal Brasileiro, rendendo vênia
aos ilustres representantes do Ministério Público,
entendo que razão assiste ao apelante nesse seu
inconformismo.

Ab initio, necessário se faz distinguir os
dois tipos penais aqui enfocados, perquirindo-se o
elemento volitivo, conforme NILTON JOÃO DE
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MACEDO MACHADO, in Tortura e maus-tratos
contra criança e adolescente - distinções, Revista
ESMESC, ano 6, v. 9, p. 85-101):

o crime de tortura tendo como vítima criança
ou adolescente (aliás, qualquer pessoa)
restará consumado se, da violência ou grave
ameaça, aplicadas como forma de castigo
pessoal ou medida de caráter preventivo,
causar sofrimento físico ou mental. Não se
deve olvidar, outrossim, que o sofrimento físi-
co está intimamente ligado ao conceito de dor,
tormento, ao passo que o sofrimento mental se
relaciona com angústia, o temor, a violação
moral ou psicológica; se não estiverem pre-
sentes quaisquer destes elementos, a conduta
será atípica pelo menos em relação à Lei
9.455/97. Citando Ana Paula Nogueira Franco
(‘Distinção entre maus-tratos e tortura e o art.
1º da Lei de Tortura’, Boletim do Instituto Brasi-
leiro de Ciências Criminais, nº 62, p. 11, jan. de
1998), o mesmo autor reitera, em seguida, os
traços diferenciadores por ela denunciados,
entre a tortura e os maus-tratos: ‘no delito de
maus-tratos a ação é a exposição ao perigo
através das modalidades: a) privando de
cuidados necessários ou alimentos; b) sujei-
tando a trabalho excessivo; c) abusando do
meio corretivo. Já no art. 1º, II, da Lei
9.455/97, a ação se resume em submeter
alguém (sob sua autoridade, guarda ou vigi-
lância) a intenso sofrimento físico ou mental
com emprego de violência ou grave ameaça.
Nota-se que o elemento subjetivo do tipo do
art. 136 é o dolo de perigo, o resultado se dá
com a exposição do sujeito passivo ao perigo
de dano. No crime de tortura, o resultado se dá
com o efetivo dano, ou seja, o intenso sofri-
mento físico ou mental provocado pela violên-
cia ou grave ameaça. Nesta última situação, o
agente age com dolo de dano. Outra questão
importante de se ressaltar é que no crime de
maus- tratos o agente abusa de seu ius corri-
gendi para o fim de educação, ensino, trata-
mento ou custódia. Diferentemente no crime
de tortura, no qual o agente pratica a conduta
como forma de castigo pessoal ou medida de
caráter preventivo’ (grifei).

Portanto, enquanto, na hipótese de maus-
tratos, a finalidade da conduta é a repressão a
uma indisciplina, na tortura, o propósito é causar
o padecimento da vítima.

Nos dizeres de GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, in Código Penal Comentado, 4 ed., Ed.
Revista dos Tribunais, ano 2003, p. 456:

O tipo penal em exame deixa claro o exercício de
direito que envolve a tarefa de educar, ensinar,
tratar ou custodiar alguém, valendo-se o agente
de instrumentos de correção ou disciplina. O
exagero, no entanto, configura o crime, uma vez
que a própria excludente do art. 23, III, do Código
Penal se refere apenas ao ‘exercício regular de
direito’, e não ao mero exercício de um direito. Por
outro lado, correção difere de disciplina: utiliza-se
um meio de correção quando alguém errou e pre-
cisa ser endireitado; usa-se o meio de disciplina
para manter a ordem, evitando-se os erros.

Se a questão dos maus-tratos e da tortura
se resolve através da perquirição do elemento voli-
tivo, tenho por mim que não restou configurada a
intenção do apelante de torturar o menor Vítor, com
intuito de fazê-lo sofrer por prazer, ódio, sadismo ou
qualquer outro sentimento degradante, ou seja, não
houve a intenção deliberada de causar o sofrimento
físico ou moral, mas sim um imoderado emprego
do meio disciplinar (maus-tratos).

Em julgamentos análogos, vêm decidin-
do os tribunais pátrios:

Tortura e maus-tratos - Elemento volitivo - Causa
de diferenciação. - A questão dos maus tratos e
da tortura deve ser resolvida perquirindo-se o
elemento volitivo. - Se o que motivou o agente foi
o desejo de corrigir, embora o meio empregado
tenha sido desumano e cruel, o crime é de maus-
tratos. - Se a conduta não tem outro móvel senão
o de fazer sofrer, por prazer, ódio ou qualquer
outro sentimento vil, então pode ela ser conside-
rada tortura. - Recurso conhecido e provido
parcialmente (TJMG, Apelação Criminal nº
1.0000.00.183651-9/000, Relator: Desembar-
gador Gudesteu Biber, 1ª Câmara Criminal, jul-
gado aos 30.05.2000).

Tortura. Não-caracterização. Desclassificação
para o crime de maus-tratos descrito no art. 136
do Código Penal. - A responsável por dois
menores e uma doente mental que abusa ou se
excede nos castigos corporais, chegando a
praticar lesões em suas vítimas, pratica o crime
de maus-tratos, que se configura, precisa-
mente, pela imoderação do animus corrigendi.
O crime de tortura caracteriza-se pelo causar,
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desnecessária e intencionalmente, sofrimento
profundo, praticado por puro sadismo imotivado,
inadequado à espécie em discussão. Deram
provimento ao apelo da defesa e declararam
extinta a punibilidade pela prescrição (TJRS,
Apelação Criminal nº 70003592102, Relator:
Desembargador Marcel Esquivel Hoppe, 1ª
Câmara Criminal, julgado aos 17.04.2002).

Ademais, existindo dúvida quanto à ocor-
rência do crime de tortura, porque não se sabe se
o agente submeteu a vítima ao que o legislador
tacha de “intenso sofrimento físico e moral”, é con-
veniente desclassificar a infração para o crime do
art. 136, § 3º, do Código Penal Brasileiro.

Acolho, pois, o pleito desclassificatório.

No caso vertente, embora primário e de
bons antecedentes, o acusado tem contra si
outros fatores desfavoráveis elencados no art.
59 do CPB, nomeados e bem examinados na r.
sentença. Adotados, pela sua pertinência.

Assim, fixo-lhe a pena-base em 06 (seis)
meses de detenção, pois ausentes circunstâncias
outras atenuantes.

Concretizada em 06 (seis) meses de
detenção, será aumentada em 1/3 (um terço), em
decorrência da causa especial de aumento de
pena prevista no § 3º do art. 136 do Código Penal,
atingindo, assim, o quantum de 08 (oito) meses de
detenção, que se torna definitiva, dada a inexis-
tência de circunstâncias outras modificadoras. O
regime de cumprimento da pena será o aberto,
nos termos do art. 33, § 3º, do Codex.

Quanto ao pedido de aplicação dos
benefícios da Lei nº 9.714/98, qual seja, a subs-

tituição das penas privativas de liberdade pelas
restritivas de direito, entendo que razão não
assiste ao apelante.

A redação do inciso I do art. 44 do Código
Penal Brasileiro é expressa em restringir a substi-
tuição da pena privativa de liberdade àqueles
crimes praticados sem violência ou grave ameaça
à pessoa, entre outros requisitos. O crime de
maus-tratos, aqui praticado pelo apelante, foi com
emprego de violência, portanto não se admite o
benefício da substituição de pena.

Por outro lado, entendo que o apelante
preenche os requisitos necessários à concessão
do benefício constante do art. 77 do CPB. Assim
sendo, suspendo a execução da pena privativa de
liberdade a ele imposta por 02 (dois) anos, nos ter-
mos a serem fixados em audiência admonitória
pelo Juízo da Execução.

Diante de todo o exposto, rendendo vênia
aos ilustres representantes do Ministério Público,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provi-
mento parcial para desclassificar a imputação do
crime de tortura para aquela tipificada no art. 136,
§ 3º, do Código Penal Brasileiro e concedo o
benefício da suspensão condicional da pena.

É como voto.

Custas, na forma da lei.

O Sr. Des. Gudesteu Biber - De acordo.

O Sr. Des. Edelberto Santiago - De acordo.

Súmula - À UNANIMIDADE, DERAM
PROVIMENTO PARCIAL.

-:::-

CASA DE PROSTITUIÇÃO - ZONA DE MERETRÍCIO - PLENO CONHECIMENTO DAS
AUTORIDADES - AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO - DELITO NÃO CONFIGURADO

- O funcionamento de casa de prostituição às claras, em zona de meretrício, com pleno conhecimento
das autoridades e sem nenhuma restrição não configura o delito do art. 229 do Código Penal.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0251.02.003062-2/001 - Comarca de Extrema - Relator: Des.
KELSEN CARNEIRO
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Ementa oficial: Casa de prostituição - Acu-
sada que mantinha uma boite em local afastado
da cidade, com pleno conhecimento das autori-
dades e sem nenhuma restrição - Delito não con-
figurado - Absolvição decretada - Apelo 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 jul-
gamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM DAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2004. -
Kelsen Carneiro - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Kelsen Carneiro - A respeitável
sentença de fls. 217/223 condenou Petronília
Maria de Souza, conhecida por “Stela”, como
incursa no art. 229 do Código Penal, impondo-
lhe a pena de 02 anos de reclusão, em regime
aberto, mais pagamento de 10 dias-multa, subs-
tituindo a privativa de liberdade por restritiva de
direitos, consistente em prestação pecuniária e
multa, sob a acusação de manter, no Bairro
Pires, em Extrema, estabelecimento destinado a
encontros libidinosos, denominado Boate Privê
Panteras.

Inconformada, apelou a ré, pretendendo
a absolvição. Alega que o seu estabelecimento
funcionava às claras, em zona de meretrício,
com pleno conhecimento de todos, sem qual-
quer restrição, o que afasta a configuração do
delito, por erro de fato, nos termos do art. 21 do
Código Penal.

Contra-arrazoado o apelo, subiram os
autos, e, nesta instância, manifestou-se a douta
Procuradoria de Justiça pelo desprovimento.

É o relatório resumido e no que interessa.

Conheço do recurso, presentes os requi-
sitos legais de admissibilidade.

Pelo que se depreende dos autos, a
casa, objeto da denúncia, está localizada na
periferia da pequena Cidade de Extrema, prati-
camente na zona rural, próxima a outros esta-
belecimentos (boites) congêneres.

Com efeito, à fl. 198, revelou a teste-
munha Pedro Bueno da Silva, dono de uma
adega e responsável pelo abastecimento de
bebidas do estabelecimento de “D.ª Petronília”
e de outros localizados na região

que existia no mesmo bairro, logo abaixo, uma
outra boate, sendo que o depoente também era
fornecedor de bebidas à mesma; que esta
boate tinha o nome de Boate da Rose; que
chegou a fazer algumas entregas durante umas
três semanas a uma outra boate próxima a uma
olaria; que, para chegar até esta última boate,
era necessário passar também pelo comércio
da denunciada; que, em Extrema, existia uma
quarta boate localizada no trevo que vai para o
Bairro do Juncal; que não sabe informar se,
além destas 04, existia mais alguma no
Município; que, no bairro onde se localizam as
três primeiras boates, é um local isolado, não
possuindo casas residenciais; que o local era
bastante conhecido na cidade...

A jurisprudência, ao longo dos anos, tem-se
inclinado para o entendimento de que a exploração
de casa de prostíbulo em zona de meretrício não
configura o delito previsto no art. 229 do CP.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes
arestos:

O funcionamento da casa de prostituição às
claras, em zona de meretrício e com o pleno
conhecimento das autoridades locais que
nenhuma restrição lhe opõem, desconfigura o
delito do art. 229 do CP (RT, 523/344).

A jurisprudência dos tribunais é torrencial no
sentido de que a exploração de casa de prosti-
tuição em zona de meretrício não configura o
delito previsto no art. 229 do CP (RT, 557/386).

O STF há muito vem emitindo esse mesmo
posicionamento. Inclusive assim decidiu:

Casa de prostituição. Exploração em zona de
meretrício. Inexistência de crime. Concessão
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de habeas corpus. Inteligência do art. 229 do
Código Penal. A exploração de casa de tole-
rância em zona de meretrício não constitui
crime (RT, 405/433).

Embora o Sentenciante insista em afir-
mar que em Extrema não existe zona de
meretrício, não é bem isso que se colhe dos
autos. Ao que se observa, pessoas de cidades
vizinhas iam se divertir no estabelecimento da
ré, que, como já visto acima, ficava próximo de
outros congêneres.

Joel Paula da Silva, testemunha do fla-
grante, afirmou à fl. 07 que:

... encontrava-se nesta cidade com objetivo de
freqüentar a casa noturna conhecida por
“Panteras”, tendo vindo de Camanducaia com
mais três amigos, para divertirem-se com mu-
lheres que trabalham naquela casa, saírem com
as mesmas, que o depoente não sabe dizer o
valor dos programas, que os mesmos ficam em
torno de trinta reais por garota, que o depoente
não chegou a sair com nenhuma das garotas
pois a polícia chegou no local, tendo sido reali-
zada uma operação naquela casa noturna...

Diante desse contexto, a absolvição pelo
tipo do art. 229 do Código Penal é medida de rigor.

Para terminar, observo e esclareço que a
acusada, na mesma Comarca, no passado, foi
condenada por fato idêntico ao do presente
processo, acabou absolvida neste Tribunal,
sendo eu, igualmente, o Relator daquela sua
apelação (nº 190.643-7/00).

Aqui e agora, no mais adoto os funda-
mentos daquele voto que proferi e que se fez
acompanhado pelos então Revisor e Vogal.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso,
para absolver a ré Petronília Maria de Souza da
imputação que se lhe fez a Justiça Pública.

Custas, pelo Estado.

A Sr.ª Des.ª Jane Silva - De acordo.

O Sr. Des. Antônio Carlos Cruvinel - De
acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

-:::-

INJÚRIA - PRECONCEITO CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES
- AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO - PROVAS - SUFICIÊNCIA -

PERDÃO JUDICIAL - HIPÓTESES LEGAIS NÃO VERIFICADAS - PENA - REDUÇÃO -
POSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DE PENA - ADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO

- A ação penal é pública condicionada à representação, no caso de injúria por preconceito contra
funcionário público no exercício de suas funções.

- Não há que se falar em perdão judicial se a injúria racial restou demonstrada e não foi comprovada
qualquer das hipóteses legais que autorizam a não-aplicação da pena pelo juiz.

- Deve ser reduzida a pena se as circunstâncias utilizadas para a exasperação da pena-base
integram o tipo penal.

- Concede-se a substituição da pena-base, quando presentes os seus requisistos e a medida
se mostra suficiente no caso concreto.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.99.038837-3/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES
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Ementa oficial: Injúria por preconceito con-
tra funcionário público no exercício de suas
funções - Ação penal pública condicionada à
representação - Provas - Suficiência - Perdão
judicial - Hipóteses legais não verificadas - Pena
- Redução - Possibilidade - Substituição de pena
- Admissibilidade no caso concreto - Recursos
parcialmente providos. - A ação penal é pública
condicionada à representação, no caso de injúria
por preconceito contra funcionário público no
exercício de suas funções. - Não há que se falar
em perdão judicial se a injúria racial restou
demonstrada e não foi comprovada qualquer das
hipóteses legais que autorizam a não-aplicação
da pena pelo juiz. - Deve ser reduzida a pena se
as circunstâncias utilizadas para a exasperação
da pena-base integram o tipo penal. - Concede-
se a substituição da pena-base, quando pre-
sentes os seus requisistos e a medida se mostra
suficiente no caso concreto.

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 AS PRELIMINARES E DAR
PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS.
COMUNICAR

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2005.
- José Antonino Baía Borges - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. José Antonino Baía Borges - A
r. sentença de fls. 237/246 condenou Ernani de
Figueiredo Cançado pela prática do crime
descrito no art. 140, § 3º, c/c art. 141, II, c/c art.
145, parágrafo único, todos do CP, à pena de 2
anos e 8 meses de reclusão em regime aberto,
além do pagamento de 26 dias-multa, fixada a
unidade em 1/10 do salário mínimo vigente à
época do delito. Condenou também Iza Maria
Pacheco de Freitas como incursa nas sanções do
art. 140, § 3º, c/c art. 141, II, c/c art. 145, pará-
grafo único, todos do CP, à pena de 2 anos de
reclusão em regime aberto, além do pagamento

de 20 dias-multa, fixada a unidade em 1/10 do
salário mínimo vigente à época dos fatos. Não foi
concedido o benefício da substituição de pena,
por entender o MM. Juiz ser ele insuficiente.

Iza Maria Pacheco de Freitas interpôs recur-
so de apelação alegando, em preliminar, que ocor-
reu a extinção da punibilidade pela decadência;
que não foi reconhecida a atenuante da confissão
espontânea; que deve ser reconhecido o perdão
judicial (art. 140, § 1º, do CP).

Contra-razões foram apresentadas pelo
Órgão Ministerial (fls. 276/284).

Ernani Figueiredo Cançado também recor-
reu, apresentando as razões de fls. 291/321, em
que alega, em preliminar, que ocorreu a decadên-
cia para o oferecimento de queixa-crime; que o
Ministério Público é parte ilegítima para a proposi-
tura da ação penal; que a sentença não observou
o princípio da individualização, aplicação e exa-
cerbação da pena; que não houve análise das cir-
cunstâncias judiciais, o que prejudica a defesa do
réu. No mérito, alega que o i. Magistrado não con-
siderou as alegações da defesa; que informações
contidas no inquérito não podem servir para con-
denar; que foram agredidos fisicamente pelos
policiais; que a explosão emocional causada por
justa indignação, acompanhada de incontinência
verbal, não configura o crime de injúria; que o
policial militar ofendeu a sua companheira; que
tem amigos da raça negra, não sendo pessoa
preconceituosa; que houve retorsão imediata e
que a questão enseja o perdão judicial.

Contra-razões foram apresentadas (fls.
324/329).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo não-provimento dos recursos (fls. 331/339).

Conheço do recurso.

A preliminar de decadência não merece
prosperar porque se trata de crime praticado con-
tra a honra de funcionário público (art. 141, II, do
CP), aplicando-se, por conseguinte, o art. 145,
parágrafo único, in fine, do CP. A representação do
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ofendido, condição de procedibilidade exigida pela
lei, está nos autos (fls. 25/26).

Rejeito a preliminar.

Também a preliminar de ilegitimidade do
Ministério Público para a propositura da ação penal
não merece prosperar. Trata-se de ação penal
pública condicionada à representação (art. 145 do
CP). Feita a representação do ofendido, está legiti-
mado o Ministério Público a agir.

Rejeito, assim, a preliminar.

Restou demonstrado nos autos que os
fatos se deram tais quais narrados na denúncia.
O policial militar Rogério de Oliveira Gomes foi
acionado para atender a um chamado em um
estacionamento onde estavam os dois réus.
Chegando lá, abordou os réus convidando-os a
se dirigirem à delegacia de polícia mais próxima
para esclarecimentos. Já na delegacia, os réus
passaram a proferir palavras ofensivas à honra
do policial Rogério, no exercício de sua função
pública, em virtude de sua cor, dizendo, por
exemplo, que ele “não poderia prendê-los
porque eram brancos e um negro não poderia
prender um branco”, que ele era um “negro
asqueroso”.

As alegações da defesa, no sentido de que
a vítima teria ofendido a ré anteriormente não
restaram demonstradas. O depoimento da teste-
munha de fl. 158, que trabalha no estacionamento
e foi a pessoa que acionou a Polícia Militar, não
relata qualquer atitude desrespeitosa da vítima
perante os réus. Ao contrário, reafirma os fatos
narrados na denúncia.

As declarações dos réus restaram iso-
ladas no conjunto probatório.

Não há que se falar, assim, em perdão
judicial, porque não verificadas quaisquer das
hipóteses previstas no art. 140, § 1º, do CP.
Não há qualquer indício, além da palavra dos
réus, de que a vítima teria provocado a injúria,
ou de que o caso seria de retorsão imediata.

Da mesma forma, deve ser registrado
que em nada socorre o réu o fato de que ele
emprega pessoas da cor negra.

Quanto à fixação da pena, verifico que o
princípio da individualização foi observado.
Foram examinadas as circunstâncias judiciais
de forma separada para cada um dos réus.

Entretanto, tenho que a pena-base foi fixada
com rigor excessivo.

O que foi dito na r. sentença quanto à
culpabilidade do réu Ernani é, basicamente, o
que diz o tipo penal ao qual se amolda a sua
conduta, não podendo, por conseguinte, ser
considerado para exasperação da pena-base.
O “costumeiro envolvimento em ocorrências
policiais”, a meu ver, data venia, não pode ser
considerado para se considerar desfavoráveis a
conduta social ou a personalidade do réu.
Tenho, por fim, que as conseqüências do crime,
da mesma forma, não são desfavoráveis ao
réu. O fato de ter a vítima se ofendido também
faz parte do tipo penal.

Dessa forma, tenho que a pena-base, por
tratar-se de réu primário e por não existirem cir-
cunstâncias judiciais desfavoráveis a ele, deve
ser fixada no mínimo legal, que, no caso, é de 1
(um) ano de reclusão.

Não há atenuantes ou agravantes.

Não há causas de diminuição de pena.
Por outro lado, há a causa de aumento de pena
do art. 141, II, do CP (crime praticado contra
funcionário público em razão de suas funções -
aumento de 1/3). Fica, assim, a pena privativa
de liberdade definitiva fixada em 1 (um) ano e 4
(quatro) meses de reclusão.

A pena de multa, diante dos poucos ele-
mentos existentes nos autos sobre a situação
financeira do acusado (art. 60 do CP), fica fixa-
da um pouco acima do mínimo legal, em 20
dias-multa, fixada a unidade em 1/10 do salário
mínimo vigente à época dos fatos.
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Fixo, então, para o réu Ernani a pena de
1 ano e 4 meses de reclusão a ser cumprida em
regime aberto e 20 dias-multa.

Presentes os requisitos e por entender
suficiente no caso concreto, substituo a pena
privativa de liberdade por prestação de serviços
à comunidade, em entidade a ser indicada no
juízo da execução.

Quanto à ré Iza Maria Pacheco de Freitas,
também entendo que os fatores que levaram à
exasperação da pena-base não poderiam fazê-lo
porque integram o tipo penal. Diante disso, tenho
que a pena-base, também aqui, deve ser fixada no
mínimo legal (1 ano de reclusão).

Ao contrário do alegado pela defesa, não
incide a atenuante da confissão, porque confissão,
nos termos da denúncia, não existiu. E, ainda que
tivesse ocorrido, a atenuante não pode levar a
pena aquém do mínimo legal, motivo por que não
teria ela, aqui, qualquer repercussão.

Não há agravantes.

Há a causa especial de aumento de pena
do art. 141, II, do CP (1/3). Fica a pena privativa
de liberdade, então, fixada em 1 ano e 4 meses
de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

A pena de multa, diante dos poucos ele-
mentos constantes dos autos sobre a situação
financeira da ré (art. 60 do CP) fica fixada um
pouco acima do mínimo legal, em 20 dias-multa,
fixada a unidade em 1/10 do salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Presentes os requisitos e por entender
suficiente no caso concreto, substituo a pena
privativa de liberdade por prestação de serviços
à comunidade, em entidade a ser indicada no
juízo da execução.

Diante do exposto, dou provimento par-
cial a ambos os recursos para reduzir a pena
privativa de liberdade aplicada para cada um
dos réu e substituir cada uma delas por pena de
prestação de serviços à comunidade, na forma
a ser estipulada no juízo de origem.

Comunicar.

Custas, na forma da lei.

O Sr. Des. Hyparco Immesi - De acordo.

A Sr.ª Des.ª Beatriz Pinheiro Caires - De
acordo.

Súmula - REJEITARAM AS PRELIMI-
NARES E DERAM PROVIMENTO PARCIAL
AOS RECURSOS. COMUNICAR.

-:::-

LESÃO CORPORAL - DANO ESTÉTICO - DESCARACTERIZAÇÃO - DEFORMIDADE
PERMANENTE - NÃO-OCORRÊNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO - LESÕES CORPORAIS LEVES -
VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE -

SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE 

- Se o dano estético causado pela agressão perpetrada contra a vítima não é capaz de causar
má impressão ou constrangimento, não há que se falar em deformidade permanente, devendo
ocorrer a desclassificação para o crime de lesões corporais leves.

- Tendo o crime sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, incabível a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0145.02.013544-1/001 - Comarca de Juiz de Fora - Relator: Des.
JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES
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Ementa oficial: Lesão corporal - Defor-
midade permanente - Não-ocorrência - Desclas-
sificação - Lesões corporais leves - Substituição da
pena - Impossibilidade - Recurso da acusação
provido. - Se o dano estético causado pela
agressão perpetrada contra a vítima não é capaz
de causar má impressão ou constrangimento, não
há que se falar em deformidade permanente,
devendo ocorrer a desclassificação para o crime
de lesões corporais leves. Tendo o crime sido prati-
cado com violência ou grave ameaça à pessoa,
incabível a substituição da pena privativa de liber-
dade por restritivas de direitos.

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.

Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2004.
- José Antonino Baía Borges - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. José Antonino Baía Borges - A
r. sentença de fls. 137/139 julgou procedente o
pedido formulado na denúncia para condenar o
réu Ozéas Antonietto como incurso nas sanções
do art. 129, § 2º, IV, do CP, à pena de 2 anos e 6
meses de reclusão em regime aberto. A pena pri-
vativa de liberdade foi substituída por restritivas
de direito.

Recorreram ambas as partes.

O Ministério Público do Estado de Minas
Gerais interpôs recurso de apelação ao fundamen-
to de que o crime foi praticado com violência à víti-
ma, não sendo admissível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa, em suas razões recursais, sus-
tenta que a vítima é pessoa violenta e que
provocou o réu várias vezes antes de ocorrido o
fato criminoso; que o réu tentou evitar confusão
e que desferiu o tiro quando a vítima veio em

sua direção, tendo agido em legítima defesa;
que o réu agiu acometido de violenta emoção;
que do crime de lesão corporal não resultou
deformidade permanente.

Contra-razões foram apresentadas pelo
Ministério Público do Estado de Minas Gerais (fls.
162/170) e pelo réu Ozéas Antonietto (fls. 172/175).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo provimento do recurso ministerial, para que
seja cassado o benefício da substituição de pena e
pelo parcial provimento do recurso interposto pela
defesa, com a desclassificação do delito imputado
para aquele descrito no art. 129, caput, do CP (fls.
180/186).

Conheço de ambos os recursos.

Examino, de início, o recurso interposto
pela defesa.

Embora esteja demonstrado que foi a
vítima quem começou as agressões físicas,
chutando o acusado e depois o ameaçando
com um pedaço de pau, não se pode falar em
legítima defesa.

Isso porque é o próprio réu quem afirma
que a vítima, “ao avistar a arma, parou”. Se,
como alega, o disparo foi efetuado para que a
vítima não fosse em sua direção, ele foi
desnecessário, porque o simples fato de ter a
vítima percebido a existência da arma já foi sufi-
ciente para que ela se intimidasse, desistindo
de continuar a agredir o réu.

Ademais, há nos autos o depoimento de
Cristiano Vieira, que informou que, quando a
vítima percebeu que o réu estava armado, virou
as costas para tentar fugir e que o réu, ainda
assim, disparou contra ele, atingindo-o. Essa
testemunha disse, ainda, que o réu chegou a
apertar novamente o gatilho, não tendo, porém,
a arma disparado.

Não há que se falar, por conseguinte, em
legítima defesa, visto que o disparo de arma de
fogo não era necessário para repelir a agressão
sofrida.
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Por outro lado, correta a defesa em pug-
nar pela desclassificação do crime pelo qual foi
o réu condenado para o descrito no caput do
art. 129 do CP.

A lesão corporal sofrida pela vítima não
pode ser considerada gravíssima. Segundo as
declarações do ofendido, ele foi levado ao hos-
pital logo após ter sido atingido, foi medicado e
liberado logo em seguida. Ficou sem trabalhar
apenas por 10 dias e, ao que ele próprio afirma,
não teve seqüelas.

O laudo pericial (fls. 15 e 44) demonstra
que as lesões sofridas deixaram 3 cicatrizes
normotróficas e hipercrômicas de dimensões
pequenas, insuficientes para caracterizar dano
estético capaz de configurar a qualificadora da
deformidade permanente.

Deve ser procedida, então, a desclassifi-
cação para a conduta descrita no caput do art.
129 do CP, por se tratar de lesão corporal leve.

Passo à fixação da pena.

A conduta do réu é reprovável, e ele era,
à época dos fatos, perfeitamente capaz de
entender a sua ilicitude. O réu é primário e não
registra antecedentes criminais (fls. 115). Não
há elementos nos autos sobre a sua conduta
social ou personalidade. Há somente notícias
de que ele freqüentemente brigava com o réu
pelo mesmo motivo, ou seja, disputa de pas-
sageiros. O motivo do crime não pode ser con-
siderado desfavorável ao réu. Nada de especial
há quanto às circunstâncias do crime. As con-
seqüências não podem ser consideradas
graves. O comportamento da vítima contribuiu
para a prática do delito. Embora tenha sido o
réu que, tirando um passageiro da vítima,
provocou o início das agressões físicas da víti-
ma contra ele, percebe-se que a vítima se exce-

deu, perseguindo o réu com um pedaço de pau
e ameaçando-o.

Diante do exame das circunstâncias judi-
ciais, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja,
3 meses de detenção.

Deixo de aplicar a atenuante da confissão,
porque a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Não há agravantes.

Também não há causas especiais de
diminuição ou de aumento de pena.

Torno definitiva, portanto, a pena de 3
meses de detenção.

O regime prisional é o aberto.

A substituição de pena, no presente
caso, não é possível, data venia, tendo em vista
que o crime foi praticado com violência ou grave
ameaça à pessoa, além do fato de que o bene-
fício não se mostra suficiente à reprovação do
crime cometido.

Diante do exposto, dou parcial provimento
ao recurso da defesa, desclassificando a conduta
imputada ao réu para a descrita no art. 129, caput,
do CP e dou provimento ao recurso da acusação
para cassar o benefício da substituição de pena
anteriormente concedido.

Custas, na forma da lei.

A Sr.ª Des.ª Beatriz Pinheiro Caires - De
acordo.

O Sr. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro -
De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL.

-:::-

CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - SONEGAÇÃO FISCAL - APROVEITAMENTO
INDEVIDO DE CRÉDITO DE ICMS - PROCEDIMENTO FRAUDULENTO - COISA JULGADA -

PROCESSO ANTERIOR - NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS DIFERENCIADAS - PRELIMINAR AFASTA-
DA - REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA - CONDENAÇÃO POSTERIOR AO COMETIMENTO DE
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Ementa oficial: Crimes contra a ordem
tributária - Lei nº 8.137/90 - Art. 1º, I, II e IV - Preli-
minar de nulidade rejeitada - Não-apreciação de
tese defensiva - Cerceamento de defesa não
caracterizado in casu - Pedido de extinção da
punibilidade - Inocorrência da coisa julgada
material - Autorias e materialidades compro-
vadas - Condenação mantida - penas privativas
de liberdade reduzidas - Reincidência não confi-
gurada - Substituição por restritiva de direitos -
Recurso parcialmente provido.

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 REJEITAR AS PRE-

LIMINARES E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
APELO, À UNANIMIDADE.

Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2004.
- Edelberto Santiago - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Edelberto Santiago - Os irmãos
Antônio de Souza Vilela, José de Souza Vilela e
Osmário de Souza Vilela, qualificados nos autos,
foram denunciados como incursos nas sanções do
art. 1º, incisos I, II e IV, da Lei nº 8.137/90, c/c os
arts. 69 e 71, caput, ambos do CPB, por terem, nos
meses de dez./91, jan./92 e ago./92 a out./92, na
condição de sócios-cotistas da empresa “Cantina
Joatos Ltda.”, se valido, continuamente, de pro-
cedimentos fraudulentos diversos, consistentes no
aproveitamento indevido de créditos de Imposto de
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), ori-

NOVO CRIME - MAUS ANTECEDENTES - RECONHECIMENTO - SENTENÇA - NULIDADE -
INEXISTÊNCIA - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS -

SUBSTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE

- Embora no decreto condenatório não tenha sido mencionada a tese da ocorrência da coisa
julgada, abordada pela defesa em alegações finais, não há como acolher preliminar de nulidade
da sentença se a questão, suscitada também em sede de defesa prévia, foi objeto de criteriosa
apreciação pelo julgador naquela ocasião.

- A condenação anterior por crime contra a ordem tributária, embora exista identidade dos agentes e
dos delitos, bem como semelhança dos períodos consumativos, não autoriza o acolhimento da pre-
liminar de coisa julgada quando as sonegações imputadas aos réus não se equivalem em um e outro
processo, porquanto calcadas em notas fiscais inidôneas diferenciadas.

- O aproveitamento indevido de créditos de ICMS oriundos de notas fiscais inidôneas, que não
correspondam às operações efetivamente realizadas, resultado de declarações falsas, inserção
de elementos inexatos em documento fiscal e da utilização de documento que se sabia falso,
procedimento fraudulento que acarreta redução do tributo em detrimento do erário, constitui
crime contra a ordem tributária definido no art. 11, I, II e IV, da Lei 8.137/90.

- Não se verifica a reincidência quando a sentença penal condenatória por crime foi proferida
em data posterior ao cometimento de novo crime. Presta-se tal condenação, entretanto, ao
reconhecimento da existência de maus antecedentes.

- Aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos, possível sua substituição
por penas restritivas de direitos.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.96.072572-9/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator:
Des. EDELBERTO SANTIAGO
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undos de notas fiscais que não correspondem às
operações efetivamente realizadas, e, também, de
créditos oriundos de notas fiscais inidôneas, o que
resultou na sonegação do montante de R$
154.861,02 (cento e cinqüenta e quatro mil oito-
centos e sessenta e um reais e dois centavos).

A MM.ª Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal
da Comarca de Belo Horizonte, julgando proce-
dente o pedido contido na denúncia, condenou-os
como incursos nas sanções do art. 1º, incisos I, II
e IV, da Lei nº 8.137/90, c/c o art. 71, caput, do
CPB, a cumprir, cada qual, a pena de 05 (cinco)
anos de reclusão, em regime fechado, mais o
pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, fixada à
unidade de 1/30 do salário mínimo vigente à
época dos fatos.

Irresignada, a defesa recorreu, pugnando,
em preliminar, pela nulidade da sentença, por não-
apreciação de tese defensiva, e, ainda, pela
extinção da punibilidade pela ocorrência da coisa
julgada material, em razão de anterior conde-
nação pelo mesmo fato. No mérito, bate-se pela
absolvição dos acusados, alegando: a) atipicidade
da conduta em razão da ausência de declaração
de inidoneidade das notas fiscais ou da inobser-
vância da lei tributária; b) falta de provas a cargo
do Órgão da Acusação; c) ausência de dolo; e, por
fim, d) em razão da não-individualização da con-
duta dos acusados.

Contra-arrazoando, o RMP local se bate
pela extinção do processo, pela ocorrência da
coisa julgada material, e, no mérito, pela
manutenção da decisão. A douta Procuradoria
de Justiça, através do parecer da lavra do ilus-
tre Procurador Ronaldo César de Faria, opina
“pelo conhecimento da presente apelação, por
tempestiva; pela declaração da nulidade do v.
decisum objurgado, e, via de conseqüência,
pela extinção do presente processo, ex vi, ana-
logicamente, do art. 3º do CPP, c/c art. 267,
inciso V, do CPC” (fl. 1.082).

É, em síntese, o relatório.

Alega a defesa que a sentença é nula,
por não ter apreciado a tese defensiva da ocor-
rência da coisa julgada, argüida em preliminar,

“em razão de anterior condenação pelo mesmo
fato, em processo que tramitou na 10ª Vara
Criminal desta Capital” (fl. 1.001).

Não merece acolhida a preliminar de nuli-
dade argüida, pois, não obstante o decreto con-
denatório não tenha feito, de fato, qualquer
menção à preliminar suscitada pela defesa em
sede de alegações finais, tal tese, outrora levan-
tada pelas defesas em sede de defesa prévia
(fls. 128/136, 137/146 e 161/168), fora, naquela
ocasião, objeto de criteriosa apreciação por parte
daquele juízo (fls. 170/172).

Constata-se, ademais, que a questão
suscitada já mereceu a devida atenção, inclu-
sive deste egrégio Tribunal de Justiça (fls.
239/243), em decisão de habeas corpus impe-
trado em favor de um dos co-réus, objetivando
o trancamento da ação penal com respaldo na
mesma tese ora argüida, pelo que não subsiste,
in casu, omissão na prestação jurisdicional que
importe cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

Contudo, firma-se a defesa em sustentar
que os fatos descritos na denúncia, que motivaram
a condenação ora combatida, são os mesmos
pelos quais foram os apelantes condenados, tam-
bém em continuidade delitiva, nos autos do
Processo nº 024.93.042.409-8, que tramitou pe-
rante o Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca
desta Capital - cuja pena final perfez 02 (dois) anos
e 08 (oito) meses de reclusão, por crimes previstos
no art. 1º, incisos II e IV, da Lei nº 8.137/90, c/c o
art. 71 do CPB (fls. 210/212) -, pelo que requer, em
preliminar, a extinção do processo, em reconhe-
cimento da ocorrência da coisa julgada material.

Inacolhível, a meu sentir, a preliminar
suscitada, porquanto, consoante analisou o e.
Julgador monocrático em suas bem-lançadas
razões, constantes dos autos às fls. 170/172,
embora se possa falar em identidade dos
agentes e dos delitos, bem como na seme-
lhança dos períodos consumativos, não se
equivalem as sonegações imputadas aos réus
em um e outro processo, porquanto calcadas
em notas ficais inidôneas diferenciadas.
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As duas denúncias (fls. 201/205 e 02/04)
foram oferecidas com base em autos de infração
distintos (nº 075001, de 30.11.92 - fls. 207/208; e
nº 075240, de 08.03.93 - fls. 19/19-v. e 198/199),
e, embora o segundo seja complementar ao
primeiro, fato incontroverso nos autos, as duas
autuações se fizeram com base em notas fiscais
inidôneas de empresas distintas, vide relatórios
de fls. 25/27 (que embasaram a presente denún-
cia) e de fls. 21/29 do Apenso 03 (que embasou
a denúncia anterior).

Outrossim, não assiste razão à defesa,
ao afirmar que a decisão proferida por ocasião
da defesa prévia se revestiu de precariedade,
ante a inexistência, naquela oportunidade, de
prova testemunhal ou pericial, ulteriormente
produzidas no curso da instrução, pois o e. Juiz
a quo, ao julgar improcedentes as exceções de
litispendência, já dispunha de elementos sufi-
cientes para motivar a decisão, tanto é que o
fizera com maestria.

Ademais, analisando as provas trazidas
pela defesa, qualificadas como imprescindíveis
à adequada apreciação da tese levantada,
forçoso concluir que as mesmas nada alteram a
conclusão da inocorrência da coisa julgada.

O responsável pela lavratura dos autos
de infração em comento confirma que o segun-
do auto, embora complementar ao primeiro,
fora lavrado “em razão das notas posterior-
mente constatadas” (fl. 397).

O mesmo se diga em relação à perícia
técnica (fls. 680/699), que nada acrescentou ao
bem instruído e elaborado procedimento tribu-
tário administrativo que instrui os presentes
autos. Constatou-se que os dois autos de
infração foram instaurados por idêntico motivo,
qual seja, “aproveitamento indevido de crédito
de ICMS de documentos declarados falsos e
inidôneos” (fl. 685); porém o perito não confron-
tou o conjunto de notas fiscais que motivaram a
lavratura dos mesmos, sendo o laudo omisso
neste tocante.

Comprovado, pois, que as notas fiscais
ditas inidôneas, que caracterizam a materiali-

dade dos crimes apurados no presente feito,
não são as mesmas que deram ensejo à ação
que tramitou perante o Juízo da 10ª Vara
Criminal da Comarca desta Capital, não há que
se falar em ocorrência da coisa julgada. Em
casos tais, poder-se-ia avocar ulterior unidade
dos processos, para efeito de unificação das
penas, perante o juízo da execução, consoante
disposto no art. 82, parte final, do CPP, e art. 66,
inciso III, da Lei de Execução Penal.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, em parte, merece subsistir o r.
decisum hostilizado.

Os apelantes são sócios-cotistas da
empresa “Cantina Joatos Ltda.”, dedicada ao
comércio de refeições preparadas, de inscrição
estadual nº 062.145.644.0062 e CGC de nº
18.235.325/0001-19, sediada nesta Capital.
Narra-se que, em ação fiscal promovida pela
Fazenda Estadual, constatou-se que os acusa-
dos, mediante prévio acordo, valeram-se, con-
tinuamente, de procedimentos fraudulentos,
consistentes no aproveitamento indevido de
créditos de ICMS, oriundos de notas fiscais que
não correspondem às operações efetivamente
realizadas, e, também, de créditos oriundos de
notas fiscais inidôneas, o que resultou na sone-
gação da importância de R$ 154.861,02 (cento
e cinqüenta e quatro mil oitocentos e sessenta
e um reais e dois centavos), valor atualizado e
acrescido das multas correspondentes.

A materialidade dos delitos está demon-
strada nos termos de fiscalização (fls. 22/23 e
25/27) e nos atos declaratórios de inidoneidade
(fls. 717/720). Apurou-se que, nos meses de
dezembro de 1991 e janeiro de 1992, e de agos-
to a outubro de 1992, os acusados se utilizaram
indevidamente de créditos de ICMS, fazendo
registrar nos livros fiscais notas fraudulentas
supostamente emitidas pelas empresas “Luiza
Comércio e Representações Ltda.” (fls. 88/94);
“Layka Alimentícia Ltda.” (fls. 95/102); “Comercial
CL e Souza Ltda.” (fls. 84/87); “Frios Center
Norte Ltda.” (fls. 47/55); “Comercial Atacom
Ltda.” (fls. 79/83); e “Comercial Atacadista Lima
Santos” (fl. 25).
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Alega a defesa que a conduta dos réus é
atípica, pois só se poderia saber da inidonei-
dade das empresas com a publicação dos atos
declaratórios pelo Fisco estadual, a qual se
dera em data posterior à compra das mercado-
rias. Aduz, ainda, que os réus não infringiram a
lei tributária, porquanto, uma vez adquirida a
mercadoria, lhes era devido o crédito de ICMS
decorrente dessa transação (compensação do
imposto cobrado na operação anterior), inde-
pendentemente da inidoneidade das empresas
emitentes, que não tinham eles condição de
saber.

A despeito do esforço defensivo, a auto-
ria está comprovada nos autos.

Em suas extensas argumentações (fls.
998/1065), a defesa quer fazer crer que os acu-
sados efetivamente receberam as mercadorias
descritas nas notas fiscais questionadas,
induzindo a erro o Julgador.

Nota-se, de início, que, ao tempo da emis-
são das notas, as empresas “Comercial Atacom
Ltda.” e “Comercial Atacadista Lima Santos Ltda.”
já tinham sido declaradas inidôneas pelo Fisco
estadual (em datas de set./92 e ago./92 - fls. 43 e
717/718), por irregularidade de atividade e inexis-
tência de fato do estabelecimento, com suspensão
de todos os documentos fiscais emitidos a partir de
1º.02.92 e 12.09.91, respectivamente. Ora, neste
caso, ainda que a publicação dos atos de inidonei-
dade tenha ocorrido em data (fl. 691) posterior à
emissão das notas, como se pode crer que os acu-
sados adquiriram as mercadorias, supondo o re-
gular funcionamento das empresas, se as mesmas
sequer existiam?

Outrossim, diferentemente do alegado pela
defesa, constatou-se que as notas fiscais, emitidas
por empresas diversas, indicavam, em seu con-
junto, transações incompatíveis com as condições
apuradas in loco. Veja-se, neste tocante, relato téc-
nico da administração fazendária, do qual passo a
transcrever elucidativo trecho:

A autuada tem como atividade o fornecimento
de refeições aos funcionários da Prefeitura
Municipal de Contagem, sob regime de contra-
to. As notas fiscais objeto de glosa de crédito

indicam mercadorias em espécie e quanti-
dades incompatíveis com o cardápio aprovado
pela Prefeitura, além da não-existência, de
fato, dos estabelecimentos emitentes ou de
sua reduzida movimentação comercial e
espaço físico diminuto, conforme verificado em
diligência. São indícios, também, a ausência
de quitação dos valores indicados nos docu-
mentos fiscais (condições de pagamento:
c/apresent., 15 dias, 30 dd.) divergente dos
documentos fiscais considerados normais que
apresentam recibos, duplicatas quitadas
através de banco, anotações de nº de cheque.
A autuada, fiscalizada no período de 21.5.90 a
25.8.90 (TO nº 033.282 - contracapa) teve o
crédito de ICMS de 118 documentos
falsos/inidôneos estornados. A empresa não
mantém estoque de mercadorias” (fl. 62).

Ante tal quadro probatório, não pode
prosperar a tese da ausência de dolo por parte
dos réus. A argumentação dos acusados de que
desconheciam a falsidade das notas faz supor,
como já afirmado, que as operações de fato se
realizaram, o que se comprovou falacioso.

Ademais, a defesa não faz qualquer
prova do pagamento das mercadorias adqui-
ridas - expediente, por certo, de fácil demons-
tração, tendo em vista o montante comercia-
lizado. O pagamento, também, não foi confirma-
do pelo perito, embora este noticie (fls. 698/699)
haver requerido aos patronos dos réus tal
demonstrativo, bem como os livros fiscais, sem
obter, porém, resposta satisfatória.

Argumenta a defesa, por fim, que a sen-
tença deve ser reformada por ausência de indi-
vidualização da conduta dos acusados e que a
“denúncia não observou que cada um dos acu-
sados desenvolvia atividades distintas, sendo
certo que apenas o acusado José de dedicava
às atividades que relacionadas a compras (sic)”
(fl. 1.064).

Entretanto, difícil imaginar que os demais
acusados estivessem alheios à tão vultosa movi-
mentação financeira, máxime ante a confirmação
dos mesmos (fls. 122/123; 124/125 e 159/160) de
que todos exerciam igual poder acionário e geren-
cial, como sócios-gerentes da empresa.
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Demonstrado, pois, que os acusados for-
jaram a aquisição de mercadorias, em operações
comerciais que de fato não ocorreram, as notas
fiscais correspondentes devem ser tidas como
inidôneas, nos termos do Regulamento do ICMS: 

Art. 134 - Considera-se inidôneo o documento:
(...) IX - que não se refira a uma efetiva saída
de mercadoria ou prestação de serviço, ressal-
vados os casos previstos neste Regulamento.

Destarte, sendo inidôneas as notas, não se
pode aceitar a tese de que a empresa dos acu-
sados, na condição de contribuinte-comprador,
adquiriu o direito ao crédito do ICMS, consoante
bem concluiu o e. Julgador a quo:

não tendo ocorrido a correlata operação tribu-
tável a que se referem tais notas, não houve
também qualquer recolhimento anterior de
ICMS que justificasse tais créditos, tendo sua
utilização constituído crime de sonegação fis-
cal, resultando em substancial redução do valor
do tributo devido (fl. 946).

Conclui-se, portanto, que os acusados, ao
prestarem declaração falsa, inserirem elementos
inexatos em documento fiscal e utilizarem docu-
mento que se sabia falso ou inexato, se
aproveitaram de crédito tributário de ICMS a que
não faziam jus, prática que deflagra redução de
tributo em detrimento do erário.

Caracterizado o delito previsto no art. 1º,
incisos I, II e IV, da Lei nº 8.137/90, não pode
prosperar o pleito absolutório.

As penas estão a merecer, contudo,
pequeno ajuste. Analisando as certidões de fls.
488/490, concluo que não restou configurada a
reincidência reconhecida pelo MM. Juiz a quo,
pois a sentença condenatória por crime anterior
fora proferida no ano de 1995, posterior, portan-
to, à data do cometimento dos crimes ora em
apreço (1992). Prestando-se tal condenação,
entretanto, à caracterização dos maus antece-
dentes, reduzo a pena imposta aos réus em 06
(seis) meses, fixando-a em 02 (dois) anos e 06
(seis) meses de reclusão. Tendo em conta que o

número de delitos praticados não foi exorbitante,
aumento a pena, pela continuidade delitiva, em
½, concretizando-a em 03 (três) anos e 09 (nove)
meses de reclusão, a ser cumprida em regime
aberto (art. 33, § 2º, alínea c, do CPB).

Quanto à pena de multa, inobstante o
disposto no art. 72 do CPB, que determina a
aplicação cumulativa em razão do número de
delitos praticados, o que, no presente caso, é
de difícil aferição, sendo certo, ainda, que, a
rigor, a aplicação de tal dispositivo implicaria fla-
grante prejuízo aos réus, mantenho-a no pata-
mar fixado pelo e. Julgador monocrático, qual
seja, 40 (quarenta) dias-multa.

Mercê dessas considerações, rendendo
vênias aos ilustres representantes ministeriais,
dou parcial provimento ao recurso defensivo, tão-
somente para reduzir as penas impostas aos réus
Antônio de Souza Vilela, José de Souza Vilela e
Osmário de Souza Vilela para 03 (três) anos e 09
(nove) meses de reclusão, a ser cumprida em
regime aberto. Fazendo os réus jus aos benefí-
cios dos arts. 44 e seguintes do CPB, substituo as
penas privativas de liberdade aplicadas por duas
restritivas de direitos, consistentes em 1.350 (mil
trezentas e cinqüenta) horas de prestação de
serviço à comunidade, nas condições determi-
nadas pelo juízo da execução, e prestação pecu-
niária de 70 (setenta) salários mínimos, destinada
a entidade a ser escolhida por aquele juízo, pata-
mar este que fixo, atendendo ao caráter peda-
gógico da medida, tendo em vista o objetivo
pecuniário visado, a qualquer custo, pelos réus,
bem como a condição dos mesmos de empre-
sários do ramo alimentício, ressalvadas as penas
de multa já aplicadas.

Custas, na forma da lei.

A Sr.ª Des.ª Márcia Milanez - De acordo.

O Sr. Des. Sérgio Braga - De acordo.

Súmula - À UNANIMIDADE, REJE ITARAM
AS PRELIMINARES E DERAM PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO.

-:::-
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JÚRI - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NOVA APELAÇÃO
PELO MESMO MOTIVO - INADMISSIBILIDADE - NÃO-CONHECIMENTO - NULIDADE POSTERIOR
À PRONÚNCIA - NÃO-OCORRÊNCIA - SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO

DOS JURADOS - INEXISTÊNCIA - RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES - PENA
APLICADA NO MÍNIMO LEGAL - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE

- Não se conhece da segunda apelação pelo mesmo motivo, fundada em decisão manifestamente
contrária à prova dos autos, interposta pela parte que ajuizou o primeiro recurso ou não, por ser
inadmitida em nosso ordenamento jurídico, a teor do § 3º do art. 593 do CPP.

- Estando todos os atos do processo em perfeita ordem, tendo sido obedecidos os princípios
da ampla defesa e do contraditório em todos os instantes, impossível o reconhecimento de
qualquer nulidade.

- Impossível a reforma da sentença quando estiver de acordo com a decisão emanada do Corpo
de Jurados e quando não houver nenhuma contrariedade a qualquer lei.

- Sendo o réu primário e de bons antecedentes, correta a aplicação da pena no mínimo legal,
sendo incabível sua diminuição aquém deste patamar.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0611.02.002486-9/001 - Comarca de São Francisco - Relatora:
Des.ª JANE SILVA

Ementa oficial: Homicídio simples - Nova
apelação pelo mesmo motivo - Decisão mani-
festamente contrária à prova dos autos - Não-
conhecimento - Nulidade posterior à pronúncia
- Inocorrência - Sentença contrária à lei expres-
sa ou à decisão dos jurados - Inocorrência -
Erro ou injustiça na aplicação da reprimenda -
Inocorrência. - Segunda apelação pelo mesmo
motivo, fundada em decisão manifestamente
contrária à prova dos autos, interposta pela
parte que ajuizou o primeiro recurso ou não,
não é admitida em nosso ordenamento jurídico.
Apelo parcialmente conhecido. - Estando todos
os atos do processo em perfeita ordem, tendo
sido obedecidos os princípios da ampla defesa
e do contraditório em todos os instantes,
impossível o reconhecimento de qualquer nuli-
dade. Preliminar rejeitada. - Impossível a refor-
ma da sentença quando estiver de acordo com
a decisão emanada do Corpo de Jurados e
quando não houver nenhuma contrariedade a
qualquer lei. - Sendo o apelante primário e de
bons antecedentes, correta a aplicação da
pena no mínimo legal, sendo incabível sua
diminuição aquém deste patamar. 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 julga-
mentos e das notas taquigráficas, à unanimidade
de votos, EM CONHECER PARCIALMENTE DO
APELO, REJEITAR PRELIMINAR E NEGAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2004.
- Jane Silva - Relatora.

Notas taquigráficas

A Sr.ª Des.ª Jane Silva - Antônio Geraldo
Gonçalves Cavalcanti, inconformado com a
decisão do Tribunal do Júri que o condenou a seis
anos de reclusão, em regime semi-aberto, como
incurso nas sanções do artigo 121, caput, do
Código Penal, interpôs apelação com fundamentos
nas alíneas a, b, c e d do inciso III do artigo 593 do
Código de Processo Penal, requerendo a cassação
do julgamento por ter sido, a decisão, manifesta-
mente contrária à prova dos autos.
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Contra-razões ministeriais às fls.
243/250-TJ, pela manutenção do decisum.

Quanto aos fatos, narram os autos que, no
dia 1º de janeiro de 2000, por volta das 23 horas,
no povoado de Morrinhos, Município de Icaraí de
Minas, Comarca de São Francisco, Antônio
Geraldo Gonçalves Cavalcanti, agindo com ani-
mus necandi, desferiu dois disparos de arma de
fogo contra Valdomiro Rodrigues de Jesus, resul-
tando em sua morte. Consta, ainda, que o
apelante havia discutido com sua esposa e com
uma de suas filhas, agredindo-as, sendo que a
vítima estava tentando impedir que Antônio
tivesse acesso ao local em que sua mulher e filha
se encontravam, quando foi alvejado.

A denúncia foi recebida em 04 de abril de
2000, e a pronúncia foi publicada em 11 de dezem-
bro de 2000. Este Tribunal negou provimento ao
recurso em sentido estrito interposto pelo apelante,
tendo sido seu julgamento realizado em 30 de abril
de 2002. Cassada a decisão, por manifestamente
contrária à prova dos autos, Antônio foi novamente
a julgamento perante o Tribunal do Júri, que se
realizou em 27 de junho de 2003.

O feito transcorreu nos termos do
relatório da sentença, que ora adoto, tendo sido
o réu intimado em plenário (fl. 219-TJ).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo
não-provimento da apelação.

É o relatório.

Quanto ao conhecimento do recurso da
defesa:

Compulsando os autos, verifico que já foi
interposto perante este Tribunal outro recurso
pelo mesmo motivo da presente apelação.

Julgado pelo Tribunal do Júri pela
primeira vez, Antônio foi absolvido em virtude
do reconhecimento da legítima defesa pelo
Corpo de Jurados.

Inconformado, o Ministério Público inter-
pôs apelação pedindo a cassação daquele julga-

mento, por ter sido, a decisão, manifestamente
contrária à prova dos autos.

Através de acórdão relatado pelo eminente
Desembargador Gomes Lima, no qual funcionei
como Revisora, o julgamento de Antônio foi cas-
sado, conforme pretendido pela acusação em tal
ocasião.

Levado a novo julgamento, o Conselho
de Sentença optou por condenar o apelante,
afastando a tese de legítima defesa, como feito
por este Tribunal.

Assim, impossível o conhecimento deste
novo recurso, agora interposto pela defesa, por
versar sobre o mesmo motivo já anteriormente
discutido nesta superior instância.

O § 3º do art. 593 do Código de Processo
Penal é claro ao dispor que, nos casos de
apelação fundamentada em decisão manifesta-
mente contrária à prova dos autos, não será admi-
tido novo recurso pelo mesmo motivo.

A justificativa para tal norma, como ensina
Guilherme de Souza Nucci, em seu livro Código
de Processo Penal Comentado, edição de 2002,
é evitar a prorrogação infindável dos julga-
mentos. Caso não houvesse tal vedação legal,
“seria interminável a possibilidade de renovação
dos veredictos”.

Ademais, a soberania do Tribunal do Júri,
prerrogativa constitucional, impõe maior prudência
ao cassar suas decisões, pois somente quando
totalmente divorciadas do contexto probatório é
que deve ser determinado novo julgamento.

Seria um contra-senso falar em nova
decisão manifestamente contrária à prova dos
autos, pois o Conselho de Sentença, no segun-
do julgamento, decidiu em desconformidade
com o primeiro, este sim manifestamente con-
trário à prova dos autos.

Assim entende a jurisprudência:

A alegação de que a decisão do Júri foi mani-
festamente contra a prova não pode ser obje-
to de segunda apelação, embora no primeiro
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julgamento haja sido o crime desclassificado
para homicídio privilegiado e, posteriormente,
no segundo julgamento, tenha sido o réu
absolvido (TJMG - AP - Rel. Gonçalves de
Rezende - RT, 543/428).

Proíbe a lei haja uma segunda apelação com
o fundamento na letra d. Tanto faz que a
primeira tenha sido interposta pela mesma
parte como pela parte contrária (TJRJ - AP -
Rel. Raphael Cirigliano Filho - RT, 554/419).

Descabe segunda apelação sobre o mérito,
qualquer que seja a parte que tenha interposto
a primeira, porque a expressão ‘pelo mesmo
motivo’ constante do art. 593, § 3º, do CPP, tem,
também, o significado da expressão ‘pelo
mesmo fundamento’ (TJSP - AP - Rel. Goulart
Sobrinho - RT, 594/331).

Dessa forma, impossível nova discussão
acerca do mérito da decisão emanada do Corpo
de Jurados.

Quanto aos demais fundamentos invocados
pelo apelante em sua petição de interposição
recursal, vejo que eles merecem ser conhecidos,
pois os limites do recurso são fixados no momento
de sua interposição, sendo que não há nenhum
óbice legal aos seus conhecimentos.

Assim, conheço parcialmente do recurso,
apenas no tocante às alíneas a, b e c do inciso
III do art. 593 do Código de Processo Penal.

Quanto à preliminar de nulidade posterior
à pronúncia, argüida pela defesa:

A defesa, em sua petição de interposição
do recurso, fundamentou-o na alínea a do inciso III
do art. 593 do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, não vislumbro a
ocorrência de nenhuma nulidade posterior à
pronúncia, motivo pelo qual não procede o incon-
formismo do apelante ao invocar a alínea a do
inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal
em sua petição de interposição recursal.

O processo teve trâmite regular, sendo
observados, em todos os momentos, os princípios
da ampla defesa e do contraditório, dando-se

oportunidades à acusação e à defesa para que se
manifestassem acerca de todos os atos proces-
suais realizados.

Assim, ante a não-ocorrência de quaisquer
nulidades, rejeito tal alegação defensiva.

Quanto ao mérito.

Verifiquei cuidadosamente as razões
apresentadas pela defesa e, ao compará-las
com a decisão ora combatida e com as demais
provas presentes nos autos, não vejo como
acolher suas pretensões.

A alegação de que a sentença foi con-
trária à decisão dos jurados ou à lei expressa
não merece acolhida.

Verificando o termo de votação dos quesi-
tos (fls. 215/217-TJ), percebo que o Conselho de
Sentença optou por condenar Antônio por
homicídio simples, sendo reconhecida a circuns-
tância atenuante da confissão espontânea. O
Corpo de Jurados afastou, ainda, as teses de
legítima defesa, homicídio culposo e homicídio
privilegiado, bem como a circunstância qualifi-
cadora de motivo fútil.

Assim, o Juiz-Presidente, ao proferir a sen-
tença (fls. 218/219 TJ), obedeceu estritamente ao
que foi decidido pelos jurados, condenando o
apelante nos moldes estabelecidos pela votação
dos quesitos, não havendo que se falar em sen-
tença contrária à decisão dos jurados.

Também não vislumbro nenhuma
decisão contrária à lei expressa, motivo pelo
qual também rejeito esta alegação da defesa.

A defesa ressaltou, ainda, a existência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da
reprimenda.

Analisando a sentença, vejo que o MM.
Sentenciante verificou corretamente as circuns-
tâncias judiciais de Antônio, aplicando-lhe cor-
retamente a pena mínima, ante a primariedade
e a inexistência de antecedentes criminais em
seu desfavor.
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Pelo quantum da pena imposta, incabível
sua substituição ou a concessão do sursis, o
que leva à manutenção de sua condenação.

Quanto ao regime inicial de cumprimento
da reprimenda, também não vejo nenhum
equívoco por parte do Magistrado a quo. O arti-
go 33, § 2º, b, do Código Penal, prevê o regime
inicial semi-aberto para condenados não reinci-
dentes cuja pena seja superior a quatro anos e
inferior a oito, o que se encaixa perfeitamente
ao caso em epígrafe.

Ante tais fundamentos, nego provimento
ao recurso.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Antônio Carlos Cruvinel - De
acordo.

O Sr. Des. Erony da Silva - De acordo.

Súmula - CONHECERAM PARCIAL-
MENTE DO APELO, REJEITARAM PRELIMI-
NAR E NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

FALSA PERÍCIA - ART. 342 DO CÓDIGO PENAL - AÇÃO PENAL INICIADA ANTES DE PROFERIDA
A SENTENÇA NO PROCESSO EM QUE FOI FEITA A PERÍCIA - INADMISSIBILIDADE -

RETRATAÇÃO - POSSIBILIDADE - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

- A possibilidade de retratação do agente, prevista no parágrafo 3º do artigo 342 do Código
Penal, é um forte motivo para que se aguarde a decisão final no primeiro processo, já que o
perito pode, a qualquer momento, antes da sentença, retratar-se e ver extinta a sua punibilidade

- O momento adequado para o oferecimento da denúncia pelo delito do artigo 342 do Código Penal
(falsa perícia) é depois de prolatada sentença no processo em que foi feita a perícia, embora não
haja necessidade de se aguardar seu trânsito em julgado.

HABEAS CORPUS Nº 1.0000.04.414433-5/000 - Comarca de Uberlândia - Relatora: Des.ª
JANE SILVA

Ementa oficial: Habeas corpus - Alega-
ção de falsa perícia em processo cível - Ação
penal iniciada antes de proferida sentença no
processo em que teria sido constatada a falsi-
dade - Inadmissibilidade - Possibilidade de
retratação - Trancamento. - A possibilidade de
retratação do agente, prevista no parágrafo 3º
do artigo 342 do Código Penal, é um forte
motivo para que se aguarde a decisão final no
primeiro processo, já que o perito pode, a qual-
quer momento, antes da sentença, retratar-se e
ver extinta a sua punibilidade. - O momento
adequado para o oferecimento da denúncia
pelo delito do artigo 342 do Código Penal é
depois de prolatada sentença no processo em
que, no caso, foi feita a perícia, embora não
haja necessidade de se aguardar seu trânsito
em julgado - Ordem concedida.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Terceira
Câmara Criminal 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, 07 de dezembro de 2004.
- Jane Silva - Relatora.

Notas taquigráficas

A Sr.ª Des.ª Jane Silva - Trata-se de
habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
em favor de Sâmia Marques Bittar Brito Arantes,
no qual se requer o trancamento da ação penal
em desfavor da paciente, por falta de justa causa.
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Aduz que Sâmia foi denunciada como incursa nas
sanções do artigo 342, caput, c/c artigo 29, ambos
do Código Penal, apesar de não ter figurado como
perita no feito originário, motivo pelo qual não
poderia ter praticado o delito. Argumenta, ainda,
que subscreveu um parecer, e não uma perícia, e
que foi aforada exceção de suspeição em face do
perito nomeado, denunciado como co-réu, que
resultou infrutífera. Finalmente, alega que o
processo em que foi juntada a perícia ainda não
foi julgado, o que impede o ajuizamento da ação
penal pela falsa perícia, e que não existe prova do
dolo.

A liminar foi indeferida, sendo requeridas
e prestadas as informações.

A Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Examinei cuidadosamente os autos e
vejo que assiste razão à impetrante. É certo que
as Câmaras Criminais desta Casa têm entendi-
do, à semelhança dos Tribunais Superiores,
que só é possível o trancamento da ação penal
em casos especiais, e entendo que o presente
pedido se encaixa entre essas hipóteses.

A questão a ser discutida neste habeas
corpus refere-se à possibilidade, ou não, de a
ação penal pelo delito do artigo 342 do Código
Penal ser iniciada antes de proferida a sentença,
no processo cível, em que foi feita a perícia ora
atacada pelo Promotor de Justiça (fl. 23). É
inegável que se trata de matéria controvertida,
com firmes posicionamentos de ambos os lados,
mas devo dizer que continuo adotando o entendi-
mento mais favorável ao réu, ou seja, que o
momento adequado para o oferecimento da
denúncia pelo delito do artigo 342 do Código
Penal é depois de prolatada a sentença no
processo em que, no caso, foi feita a perícia,
embora não haja necessidade de se aguardar
seu trânsito em julgado.

Devo ressaltar que a possibilidade de
retratação do agente, prevista no parágrafo 3º do
artigo 342 do Código Penal, é um forte motivo

para que se aguarde a decisão final no primeiro
processo, já que o perito pode, a qualquer
momento, antes da sentença, retratar-se e ver
extinta a sua punibilidade (art. 342, § 3º, do CP
c/c art. 211 do CPP).

Neste sentido:

Falsa perícia - Retratação do experto que a
subscreveu - Fato verificado antes da sen-
tença - Ação penal não obstante instaurada
contra o advogado que havia redigido e datilo-
grafado o laudo a pedido daquele - Inadmis-
sibilidade - Extinção da punibilidade que lhe
comunica - Concessão de habeas corpus
para o trancamento do processo - Inteligência
dos artigos 342, § 3º, e 108, VII (atual 107,
VI), do CP. - A retratação, no crime de falsa
perícia, é uma circunstância mista, porque,
embora pessoal do agente, se reflete sobre a
objetividade do crime. Se não há perito, ine-
xiste o crime, assim como quando inexista
perícia. Se o agente, ou seja, o próprio perito,
se retrata, deixa de haver perícia lesiva à
administração da justiça, visto que o delito só
existe com a ‘falsa perícia’ e esta desaparece
com a retratação, que subtrai, no laudo,
supostamente viciado de falsidade, qualquer
efeito probatório (TJSP - RHC - Rel. Adriano
Marrey - RT, 387/63).

Desse modo, uma análise em conjunto dos
artigos 342, § 3º, do Código Penal e 211 do
Código de Processo Penal recomenda que se
aguarde a sentença no processo em que foi apre-
sentada a perícia acusada de falsa. Várias são as
decisões dos Tribunais superiores nesse sentido:

O momento em que se pode iniciar a ação penal
com o oferecimento da denúncia, no crime de
falso testemunho (art. 342, § 1º, do CP), é após
a sentença final, não se exigindo, por outro lado,
o trânsito em julgado da mesma. Interpretação
conjunta dos arts. 342, § 3º, do CP e 211 do
CPP. Jurisprudência da Corte. Recurso conhe-
cido e improvido (RSTJ, 47/218, RT, 708/385 e
JSTJ, 49/344).

O exame em conjunto dos artigos 342, § 3º, do
CP e 211 do CPP recomenda não se inicie a
ação penal por falso testemunho antes de pro-
ferida a sentença no processo onde o depoi-
mento tido por falso foi produzido (STF - RHC
- Rel. Assis Toledo RSTJ, 12/141).
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Assim, entendo que constitui condição de
procedibilidade da ação penal, pelo delito do arti-
go 342 do Código Penal, a existência de sen-
tença no processo em que foi feita a perícia, não
podendo ficar a paciente sujeita ao constrangi-
mento de uma ação que, se iniciada, poderá,
eventualmente, não prosperar, ante a possibili-
dade de retratação, sem prejuízo, naturalmente,
do oferecimento de outra denúncia se cumprida
referida condição.

Ante tais fundamentos, concedo a
ordem, determinando o trancamento da ação

penal em relação à paciente, sem prejuízo de
que outra se inicie, após o cumprimento da
exigência de admissibilidade (prolação de sen-
tença no processo cível).

Sem custas.

O Sr. Des. Antônio Carlos Cruvinel - De
acordo.

O Sr. Des. Erony da Silva - De acordo.

Súmula - CONCEDERAM A ORDEM.

-:::-

DESACATO - EMBRIAGUEZ DO AGENTE - ELEMENTO ESPECIAL DO TIPO - FINALIDADE DE
MENOSPREZAR A FUNÇÃO PÚBLICA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA - DOLO ESPECÍFICO -

INEXISTÊNCIA - DELITO NÃO CONFIGURADO

- Para a configuração do delito de desacato é indispensável o elemento especial do tipo consistente
na finalidade de menosprezar a função pública das vítimas. O estado de embriaguez do agente
exonera-o da intenção certa de ofender, de desacatar, dolo específico do crime.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0592.04.910502-2/001 - Comarca de Santa Rita de Caldas -
Relator: Des. ERONY DA SILVA

Ementa oficial: Desacato - Indispen-
sabilidade do elemento especial do tipo, consis-
tente na finalidade de menosprezar a função
pública da vítima - Agente bêbado encontra-se
exonerado da intenção certa de ofender, de
desacatar, substrato do crime, seu dolo especí-
fico - 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 DAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2004. -
Erony da Silva - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Erony da Silva - Na Comarca de
Santa Rita de Caldas, Luiz Carlos Domiciano,

devidamente qualificado dantes, foi regularmente
processado como incurso nas sanções do art.
331, c/c art. 70, ambos do CP, por ter, em 4 de
novembro de 2001, por volta das 17h30m,
desacatado os policiais militares Reginaldo
Camilo Gusmão e José Maurício Ricardo.

Pela sentença de fls. 61/63 foi condenado
a 9 (nove) meses de detenção em regime inicial
aberto.

Inconformada, apelou a defesa, apresen-
tando suas razões às fls.70/72, nas quais pugna
pela absolvição ou, alternativamente, desclassifi-
cação para a contravenção de embriaguez.

As contra-razões ministeriais estão às
fls.73/74, batendo-se pelo improvimento do
recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer às fls. 80/86, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso.



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

rim
in

al

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 311-412, out./dez. 2004 355

Em síntese, é o relatório.

Conheço do recurso, pois presentes os
pressupostos de sua admissibilidade.

E, em dele conhecendo, tenho que razão
assiste à defesa.

Com efeito, o apelante encontrava-se em
sua própria casa, embriagado após uma festa,
discutiu e desferiu um tapa em um de seus cu-
nhados. Chega a Polícia Militar, e este os recebe
aos palavrões.

Em juízo, sustenta ter sido agredido
pelos cunhados e que não se lembra de ter
desacatado a quem quer que seja.

Ainda sob o crivo do contraditório, um de
seus cunhados assegura que ele, um dos pivôs
do problema, “estava nervoso e não tem
certeza se foi o réu quem disse aos policiais
que fossem tomar no ...” (fl. 51).

Um dos policiais militares assegura que
“não foi feito nenhum exame relativo a possível
embriaguez alcoólica” (fl. 53).

Ora, o apelante sequer tem lembrança do
ocorrido, não há como reconhecer, portanto, a
existência do indispensável elemento especial do
tipo, consistente na finalidade de menosprezar a
função pública das vítimas.

Remansosa é a jurisprudência correntina:

Desacato. Delito não configurado. Réu que se
encontrava embriagado ao desacatar fun-
cionário público no exercício da função.
Ausência, pois, do elemento subjetivo da
infração. Absolvição mantida. Inteligência do art.
331 do Código Penal (TJSP - RT, 500/317).

O estado de embriaguez despoja o agente da
plena integridade de suas faculdades psíquicas,
exonerando, por tal forma, a intenção certa de
ofender, de desacatar, que é o substrato do crime
de desacato, seu dolo específico (RT, 719/444).

À míngua de elemento especial do tipo,
qual seja, o de menoscabar a função pública
das vítimas, estou a dar provimento ao recurso,
para absolver o apelante das imputações que
lhe foram feitas.

Custas, ex vi legis.

É como voto.

O Sr. Des. Paulo Cézar Dias - De acordo.

O Sr. Des. Antônio Carlos Cruvinel - De
acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

-:::-

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - CRIME DE PERIGO CONCRETO - RISCO À VIDA OU À
INTEGRIDADE CORPORAL DE OUTREM - AUSÊNCIA - PROVA DE PERIGO AO BEM JURÍDICO

TUTELADO - INEXISTÊNCIA - ABSOLVIÇÃO

- O crime de porte ilegal de arma fogo é de perigo concreto e, como tal, exige prova de que a arma
teria condições de ferir ou mesmo matar alguém. Se os peritos afirmam que não há munição
disponível sequer para a realização dos testes, está mais do que provado que tal arma não passa
de peça de museu, cujo porte é incapaz de colocar em risco qualquer bem jurídico alheio.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0145.98.014253-6/001 - Comarca de Juiz de Fora - Relator: Des.
ERONY DA SILVA

Ementa oficial: Preliminares - Rejeitadas -
Porte ilegal de arma - Crime de perigo concreto. -
O crime de porte ilegal de arma é de perigo con-

creto e, como tal, exige prova de que a arma teria
condições de ferir ou mesmo matar alguém. Se os
peritos afirmam que não há munição disponível
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sequer para a realização dos testes, está mais do
que provado que tal arma não passa de peça de
museu, cujo porte é incapaz de colocar em risco
qualquer bem jurídico alheio.

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, 05 de outubro 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 Juiz de Fora, Mário Lúcio Silveira
Costa, como incurso nas sanções do art. 16 da
Lei 6.368/76 e art. 10 da Lei 9.437/97, por, em 21
de junho de 1998, por volta das 10h30m, trazer
consigo substância entorpecente e arma de fogo
sem ter registro ou porte de arma.

Sentença às fls. 114 e segs. condenou-o
pelo crime do art. 10 da Lei 9.437/97 a 1 (um)
ano e 6 (seis) meses de detenção em regime
semi-aberto e pagamento de 15 (quinze) dias-
multa com valor unitário mínimo. Também o con-
denou a 10 (dez) meses de detenção, em regime
semi-aberto, e a 33 (trinta e três) dias-multa pelo
crime do art. 16 da Lei 6.368/76, julgando extinta
a sua punibilidade por este crime, de acordo com
o art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do CP.

Inconformada, apelou a defesa, apresen-
tando suas razões às fls. 146 e segs., nas quais
pugna pela absolvição através da aplicação do
princípio da insignificância, devido à escassa lesi-
vidade da conduta do réu.

As contra-razões ministeriais às fls.151 e
segs. são pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer às fls.181 e segs., manifestou-se,

em preliminares, pela competência do Juizado
Especial Criminal e pela rejeição da preliminar
apontada pela defesa. No mérito, manifestou-se
pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, é o relatório.

Conheço do recurso, pois presentes os
pressupostos de sua admissibilidade.

Preliminar de incompetência:

A questão da competência recursal já foi
analisada e decidida no Habeas Corpus nº
1.0000.03.402295-4/000.

Naquele julgamento me manifestei pela
competência do Grupo Jurisdicional Especial da
Comarca de Juiz de Fora, tendo, no entanto, posi-
cionamento vencido frente ao entendimento dos
eminentes Colegas da Turma Julgadora.

Assim, esta Câmara está preventa para
analisar a apelação, razão pela qual rejeito a pre-
liminar da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Preliminar de prescrição:

Nas razões do apelo da defesa às
fls.146/149, não há qualquer referência à pre-
liminar de prescrição e, como concluiu a própria
Procuradora de Justiça, que suscitou a prelimi-
nar em seu parecer, não há falar em prescrição
do crime do art.10, caput, da Lei nº 9.437/97.

Assim, desnecessária a sua análise, razão
pela qual sequer conheço desta preliminar.

Mérito:

No mérito assiste inteira razão ao culto
Defensor Público.

O crime do art.10 da Lei 9.437/97 é de
perigo concreto e, como tal, há necessidade de
prova de perigo ao bem jurídico tutelado.

O laudo à fl. 23 faz-me crer que a arma é
uma peça de museu ao afirmar que:
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devido à inexistência de munições adequadas à
arma em questão, não foi possível disparos.

Se sequer os peritos criminais da
Secretaria de Segurança Pública do Estado
conseguiram ter acesso à munição para a
referida arma, como poderia o apelante disparar
com ela?

Trata-se de um objeto que não oferece
qualquer perigo à vida ou à integridade corporal
de outrem, pois é impossível disparar-se com ele.

Não há aqui necessidade de aplicar-se o
princípio da insignificância, pois, na hipótese, o
que se tem não é uma lesão ou perigo de lesão
insignificante a bem jurídico, mas a própria
ausência de lesão ou perigo de lesão.

Uma arma para a qual não haja munição
disponível não é sequer uma arma e jamais
poderia colocar em perigo bem jurídico alheio.

Pelo exposto dou integral provimento ao
recurso da defesa para absolver o apelante das
acusações da denúncia por atipicidade de sua
conduta, nos precisos termos do art. 386, III, do
Código de Processo Penal.

É como voto.

O Sr. Des. Paulo Cézar Dias - De acordo.

O Sr. Des. Antônio Carlos Cruvinel - De
acordo.

Súmula - REJEITARAM PRELIMINAR E
DERAM PROVIMENTO.

-:::-

JÚRI - HOMICÍDIO - TENTATIVA - PROVA DO FATO CRIMINOSO - JURADOS - OPÇÃO POR
UMA DAS VERSÕES EXISTENTES NOS AUTOS - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À

PROVA DOS AUTOS - INEXISTÊNCIA - ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE -
ANÁLISE - PENA - REDUÇÃO - CRITÉRIO

- Os veredictos populares, soberanos por imposição constitucional, somente podem ser descons-
tituídos quando aviltantes à prova relativa ao fato criminoso. Se o Júri optou por uma das versões
verossímeis existentes nos autos, não significa, segundo entendimento já sedimentado no TJMG
através da Súmula 28, tenha sido proferida decisão contrária ao conjunto probatório.

- A redução da pena, na tentativa, não decorre da análise das circunstâncias judiciais do art. 59
do CP, e sim do iter criminis percorrido pelo agente. Quanto mais o agente se aproxima da con-
sumação, menor deve ser a redução; quanto menos se aproxima da consumação, maior deve
ser a redução.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0384.98.000917-7/001 - Comarca de Leopoldina - Relator: Des.
REYNALDO XIMENES CARNEIRO

Ementa oficial: Júri - Tentativa de homicídio
- Grau de redução da pena pela tentativa -
Análise do iter criminis percorrido - Redução em
grau suficiente - Recurso desprovido. - A redução
da pena, na tentativa, não decorre da análise das
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e sim do
iter criminis percorrido pelo agente. Quanto mais
o agente se aproxima da consumação, menor
deve ser a redução; quanto menos se aproxima
da consumação, maior deve ser a redução.

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, 11 de novembro de 2004.
- Reynaldo Ximenes Carneiro - Relator.
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Notas taquigráficas

O Sr. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro -
Trata-se de apelação criminal interposta por
Sebastião Luiz Fajardo de Melo em face da r. sen-
tença de fls. 322/323-TJ, que espelhou a decisão
do Conselho de Sentença condenando-o pela
prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art.
14, II, do CP e art. 10, III, da Lei 9.437/97, respec-
tivamente à pena de 04 (quatro) anos de reclusão,
em regime semi-aberto, a 01 (um) ano de
detenção e 10 dias-multa. Alega ser a decisão
colegiada manifestamente contrária à lei expressa
e à decisão dos jurados. Alega que o acusado não
exauriu todas as possibilidades, vislumbrando-se,
portanto, o arrependimento eficaz ou a desistência
voluntária, que foi transformado pelo Conselho de
Sentença em disparo de arma de fogo em via
pública. Sustenta que a pena que lhe foi aplicada
deveria ter sido fixada em seu mínimo legal, em
face da circunstâncias favoráveis do art. 59 do CP,
além do que a redução em virtude da tentativa
deveria ter-se operado pelo máximo da redução,
ou seja, em 2/3, com a modificação do regime pri-
sional para o aberto, e ainda com a possibilidade
de concessão do sursis. Alega ser primário, tra-
balhador, benquisto no meio social em que vive e
possuindo endereço certo, sendo que o presente
processo foi um episódio passageiro em sua vida
(fls. 336/339-TJ).

Contra-razões ministeriais, às fls. 343/345-
TJ, pugnando-se pela manutenção do decisum.

A seu turno, a d. Procuradoria de Justiça,
instada a se manifestar, pronunciou-se no senti-
do do conhecimento e desprovimento do recurso
defensivo (fls. 350/351-TJ).

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

Com efeito, o recurso interposto não está
a merecer provimento.

A materialidade do delito restou suficien-
temente comprovada pelo ACD de fls. 42/43 e
exames complementares de fls. 57/58, 65/66 e
69. A autoria também é incontroversa, vez que

confessada pelo acusado, embora negado o
animus necandi.

Todavia, após uma acurada análise de todo
o contexto probatório trazido à colação, tem-se que
a decisão objurgada não se encontra divorciada da
prova dos autos.

A meu ver, a decisão colegiada está em
perfeita consonância com as provas produzidas,
uma vez que o Conselho de Sentença acolheu a
tese acusatória defendida nos autos.

É cediço que os veredictos populares, por
imposição constitucional, são soberanos, somente
podendo ser desconstituídos quando aviltantes à
prova relativa ao fato criminoso. É de se notar que
o Júri optou por uma das versões verossímeis dos
autos, o que não significa que a decisão seja con-
trária ao conjunto probatório. Somente aquela
decisão que não encontra apoio nenhum na prova
dos autos é que pode ser anulada. Tal entendi-
mento já se encontra sedimentado neste Tribunal
através da Súmula 28:

A cassação do veredicto popular por manifesta-
mente contrário à prova dos autos só é possível
quando a decisão for escandalosa, arbitrária e
totalmente divorciada do contexto probatório,
nunca aquela que opta por uma das versões
existentes.

No que tange ao pleito de redução da
reprimenda imposta, impossível de ser acatado,
vez que a pena-base já foi fixada em seu míni-
mo legal, de acordo com a análise das circuns-
tâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como
pela incidência da atenuante da confissão
espontânea reconhecida.

Por outro lado, a redução em 1/3 em vir-
tude da tentativa também se mostrou acertada,
uma vez que o acusado percorreu quase todo o
iter criminis, somente não causando a morte da
vítima por circunstâncias alheias à sua vontade.
Ademais, observa-se que as lesões causadas
foram de enorme gravidade, já que a vítima
ficou com deformidade permanente em sua
perna, o que lhe trouxe, inclusive, dificuldades
para caminhar.
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Destarte, o entendimento de nossos tri-
bunais tem sido no sentido de que o quantum da
redução da pena na tentativa deve ser fixado con-
forme o iter criminis percorrido pelo agente.
Quanto maior a proximidade da consumação do
delito, menor deve ser a redução da pena. Assim,
verifica-se que o réu por pouco não praticou o
homicídio consumado, tendo percorrido quase
todo o iter criminis, o que justifica a diminuição da
pena em seu grau mínimo, ou seja, de 1/3.

Neste sentido, o seguinte julgado:

Tendo o réu percorrido quase todo o iter crimi-
nis, somente não atingindo seu intento por
circunstâncias alheias a sua vontade, correta a
diminuição da pena no grau mínimo (TJSP -
RT, 729/525).

Na tentativa, a redução da pena deve levar em
conta o maior ou menor caminho do crime per-

corrido pelo agente. Ficando o delito bem
próximo de sua consumação, a redução pela
tentativa deve ser de 1/3 da pena, e não a
máxima prevista (TJSP - RT, 614/283).

Em face do exposto, nego provimento ao
recurso, mantendo-se a r. decisão recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Herculano Rodrigues - De
acordo.

O Sr. Des. José Antonino Baía Borges -
De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

HOMICÍDIO - TENTATIVA - MATERIALIDADE COMPROVADA - AUTORIA - INDÍCIOS SUFICIENTES -
PRONÚNCIA - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE - APLICAÇÃO - CRIME CONEXO A OUTRO DE

COMPETÊNCIA DO JÚRI - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE

- Comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria, com o que se contenta a lei para a
decisão de pronúncia, a questão referente à participação do acusado em tentativa de homicídio
há de ser examinada e decidida pelo Júri, sabidamente o juiz natural e constitucional dos crimes
dolosos contra a vida, consumados ou tentados, vigorando, nesta fase processual, o princípio in
dubio pro societate, e não in dubio pro reo.

- Denunciado pela prática de crime conexo a delito de competência do Júri, deve o réu ser sub-
metido a julgamento popular, se o outro acusado foi pronunciado, não sendo possível sua
absolvição sumária. Com a conexão, o Júri tornou-se o órgão competente para proceder ao jul-
gamento.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0223.04.135490-1/001 - Comarca de Divinópolis -
Relator: Des. KELSEN CARNEIRO

Ementa oficial: Recurso em sentido estrito
- Tentativa de homicídio - Materialidade compro-
vada e existência de indícios suficientes de auto-
ria - Aplicação do princípio in dubio pro societate
- Crime conexo a outro de competência do Júri -
Absolvição - Impossibilidade. - Denunciado pela
prática de crime conexo a delito de competência
do Júri, deve o réu ser submetido a julgamento
popular, se o outro acusado foi pronunciado.

Com a conexão, o Júri tornou-se o órgão com-
petente para proceder ao seu julgamento. -
Desprovimento do recurso da defesa e provi-
mento do ministerial.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Terceira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
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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 DO
RÉU ALDEIR E DAR PROVIMENTO AO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2004.
- Kelsen Carneiro - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Kelsen Carneiro - Aldeir Felipe
Arcanjo, v. “Louro”, e Marcelo Júnio de Oliveira
Sotero foram denunciados como incursos no art.
121, § 2º, inciso IV, c/c artigos 14, II, e 29, todos
do Código Penal e Gilson Antônio Bernardes no
art. 10, caput, da Lei 9.437/97, porque, no dia
21.09.2003, por volta das 6h, na Rua Calcário, nº
467, Bairro São João de Deus, em Divinópolis, os
dois primeiros, de surpresa, desferiram 05 tiros
contra Advânia Aparecida da Silva, produzindo-lhe
as lesões descritas no acd de fls. 42/43, não a
matando por circunstâncias alheias, tendo, após o
fato, abandonado, num terreno vizinho, a arma uti-
lizada, que foi recolhida por um menor e entregue
ao terceiro acusado, em cuja residência foi a
mesma encontrada.

Finda a instrução, houve por bem o MM.
Juiz a quo absolver o último e pronunciar os
demais, nos termos da denúncia (fls. 201/204).

Inconformados, recorreram o representante
do Ministério Público e o réu Aldeir Felipe Arcanjo,
transitando em julgado a decisão quanto a Marcelo
Júnio de Oliveira Sotero (certidão à fl. 205).

O Promotor de Justiça insurge-se contra
a decisão que absolveu o co-réu Gilson do
crime de porte ilegal de arma de fogo, ao argu-
mento de que, sendo conexo à tentativa de
homicídio, incabível, nesta fase, a absolvição.

O réu Aldeir pretende ser absolvido
sumariamente. Em resumo, alega que não há
provas suficientes de que tenha participado dos
fatos, não havendo como condená-lo com base
nos suspeitos depoimentos dos parentes da
vítima, inimigos seus.

Respondidos os recursos, subiram os
autos, que retornaram à comarca de origem
para cumprimento do disposto no art. 589 CPP;
diligência devidamente cumprida, conforme
despacho de sustentação de fl. 246.

A douta Procuradoria de Justiça manifes-
tou-se pelo desprovimento de ambos os apelos.

É o relatório sucinto.

Conheço dos recursos, presentes, nos
dois, os requisitos legais de admissibilidade.

Analiso, em primeiro lugar, o recurso do réu
Aldeir, que, equivocadamente, pede a absolvição,
ao argumento de que não há comprovação induvi-
dosa de que tenha participado da tentativa de
homicídio perpetrada contra Advânia Aparecida,
confessada pelo co-réu Marcelo Júnio e por um
menor.

É cediço que, para a decretação da pronún-
cia, no que se refere à autoria, contenta-se a lei
com indícios (art. 408 do CPP), que, na espécie,
são suficientes.

O recorrente e o acusado Marcelo foram
apontados pela vítima como autores dos dis-
paros que a atingiram. Segundo ela, os dois
chamaram por seu irmão, Edvaldo, na porta de
sua casa e, quando se preparava para abrir a
janela, foi atingida pelos tiros (fl. 155).

A testemunha Maria Joana da Silva, em
juízo, confirmou que: “tem certeza absoluta de
que as pessoas que chamaram seu filho são os
acusados aqui presentes Marcelo e Aldeir” (fl.
161), tendo Joelma Aparecida da Silva afirmado
que: “... as vozes eram de Aldeir e Marcelo, pois
os conhecia bem ...” (fl. 162). O policial
Armstrong Geraldo de Barros, por sua vez,
esclareceu que, no momento em que era socor-
rida a vítima, tanto esta quanto seus familiares
contaram exatamente essa mesma versão.

Sendo esse o contexto dos autos e não
havendo prova alguma da alegada inimizade com
as testemunhas, a questão referente à partici-
pação do acusado nos fatos há de ser examinada
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e decidida pelo Júri, sabidamente o juiz natural e
constitucional dos crimes dolosos contra a vida,
consumados ou tentados, vigorando, nesta fase
processual, o princípio in dubio pro societate, e
não o in dubio pro reo.

O recurso do Ministério Público, por outro
lado, comporta provimento.

Embora incontroverso nos autos que o
recorrido não participou da tentativa de homicídio,
ainda assim deve ser submetido a julgamento
popular, por não ser possível a impronúncia de
crime conexo, reunido na mesma denúncia, com
outro de competência do Júri (CPP, art. 78, I).
Ainda que fosse possível a impronúncia, o Magis-
trado não poderia proferir, desde já, a decisão,
cabendo-lhe, neste caso, remeter o processo ao
Juiz competente, conforme previsto no art. 410
do CPP.

De outro lado, não se pode separar o pro-
cesso, de modo a submeter apenas o recorrido
ao julgamento do Juiz singular, competente
para conhecer e julgar as causas que envolvam
o delito tipificado no art. 10 da Lei nº 9.437/97,
pois, repita-se, está o mesmo denunciado pela
prática de crime conexo a delito de competên-
cia do Júri, motivo por que, agora, somente o
Tribunal Popular poderá dizer sobre sua culpa-
bilidade e absolvê-lo ou, se for o caso, con-
dená-lo. Havendo mais de um réu, um proces-
sado por tentativa de homicídio e o outro por
porte ilegal de arma, não é lícito pronunciar o
autor do crime contra a vida e absolver ou con-
denar o outro, cabendo apenas ao Tribunal do
Júri julgar os dois.

Nesse sentido:

Crimes conexos - Processo em que estão
denunciados vários réus por crimes da com-
petência do Júri e do juízo singular - Impos-
sibilidade de absolver o magistrado sumaria-
mente um deles, com fundamento no art. 411

do CPP e condenar os demais - Inexistência
em nossa legislação de sentença conde-
natória e ao mesmo tempo interlocutória...
(RJTJSP, 34/286).

Leciona MARREY:

O juiz competente para processar crimes de
competência do júri, na fase da judicium accu-
sationis, não pode pronunciar o réu pelo crime
doloso contra a vida e, no mesmo contexto
processual, condená-lo ou absolvê-lo da
imputação de crime que seria da competência
do juízo singular, reunido, entretanto, na
mesma denúncia em virtude de conexão
(CPP, art. 78, I). É que, assim procedendo,
estaria a subtrair do júri o julgamento deste
outro delito, tornando igualmente de sua com-
petência pela razão indicada. Da mesma
forma, se dois são os réus, um processado por
homicídio e o outro por lesões corporais, em
conexão, não é lícito ao juiz pronunciar o autor
do homicídio e absolver ou condenar o outro.
O Tribunal do Júri é que deve julgar os dois
crimes (Teoria e Prática do Júri, ADRIANO
MARREY, ALBERTO SILVA FRANCO e RUI
STOCCO, 7ª ed., 2000, p. 266).

Com esses fundamentos, desnecessários
outros, dou provimento ao recurso do Ministério
Público, para pronunciar o réu Gilson Antônio
Bernardes como incurso no art. 10 da Lei 9.437/97,
e nego provimento ao interposto pelo acusado
Aldeir Felipe Arcanjo.

Custas, na forma da lei.

A Sr.ª Des.ª Jane Silva - De acordo.

O Sr. Des. Antônio Carlos Cruvinel - De
acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO E DERAM PROVIMENTO AO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.

-:::-

CRIME AMBIENTAL - ART. 55 DA LEI 9.605/98 - EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - LICENÇA

DE OUTROS ÓRGÃOS ESTATAIS - AUSÊNCIA DE DOLO - DELITO NÃO CONFIGURADO
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Ementa oficial: Apelação criminal - Crime
ambiental - Licença de outros órgãos federais para
a extração de recursos minerais - Providência para
licença na Feam - Ausência de dolo - Delito não
configurado. - Possuindo o apelante licença junto a
outras repartições estatais para a exploração de
recursos minerais e tendo providenciado o denun-
ciado a licença junto à Feam, o crime ambiental
não resultou configurado pela ausência do dolo,
sendo de se decretar a improcedência total do
pedido. Provimento do recurso que se impõe.

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.

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2004.
- Antônio Carlos Cruvinel - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Antônio Carlos Cruvinel -
Conhece-se do recurso por ser próprio, tempestivo
e regularmente processado.

Irresigna-se o apelante com a sentença
de fls.190/202, que julgou parcialmente proce-
dente o pedido contido na denúncia de fl. 02,
condenando-o nas sanções do art. 55 da Lei nº
9.605/98, pena de seis (6) meses de detenção
a ser cumprida em regime aberto e dez (10)
dias-multa, fixado o dia, no valor equivalente a
2/30 do salário mínimo da época do fato, com a
substituição da pena privativa da liberdade por
uma restritiva de direito consistente em
prestação pecuniária equivalente a dois (2)
salários mínimos em prol da Associação de
Recuperação e Proteção Ambiental.

Pretende, em suma, a reforma do julgado
para improcedência da denúncia e conseqüen-
temente a absolvição, sustentando “que a sen-
tença não considerou todos os elementos da
defesa, principalmente o fato de que instalou a
sua empresa em uma área já degradada por
outros mineradores”.

Com razão o apelante.

A sentença condenatória partiu da pre-
missa de que, quando da realização da vistoria,
a empresa estava em operação em três frentes,
vistoria esta para a instrução de procedimento
para a concessão de licença de operação, para
concluir que quando autuada não possuía a
necessária licença para a instalação e ope-
ração junto ao Copom.

Esta premissa não pode ser admitida
como insofismável, primeiro porque a denúncia
narra que “o denunciado Jorge é proprietário da
empresa Gabi-Exportações e Comércio de
Pedras Decorativas Ltda. e a arrendou para o
denunciado João que extraía pedra mineira na
fazenda Cachoeira, no Município de Capitólio.
Essa atividade não tinha autorização, permissão,
concessão e licença, especialmente de insta-
lação e de operação do Copom”, e, se não havia
a licença ou permissão para a exploração e oper-
ação minerária, quem não a possuía, segundo a
denúncia que é a planta ou a base para a sen-
tença, seria João, o arrendatário, e não o Jorge,
que acabou condenado justamente por falta de
autorização ou licença para a exploração mine-
rária; segundo porque a vistoria que se realizou
pela Fundação Estadual do Meio Ambiente, em
data de 15.10.1999, foi justamente para instruir o
procedimento para a obtenção da licença
(Processos nº 159/97 e 287/97), e não para a
constatação da infração pela qual resultou o
apelante condenado, devendo ser ressaltado
que os processos para licença foram instaurados

- Possuindo o denunciado licença junto a outras repartições estatais para a exploração de
recursos minerais e tendo providenciado a licença junto à Feam, o crime ambiental definido no
art. 55 da Lei 9.605/98 não resultou configurado pela ausência de dolo.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0515.02.000619-0/001 - Comarca de Piumhi - Relator: Des.
ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL
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no ano de 1997 e até o ano de 1999, quando da
realização da vistoria, a Fundação Estadual do
Meio Ambiente ainda não havia solucionado a
questão sobre o pedido de licença para a explo-
ração de jazida; por terceiro, é de se considerar
que havia para a exploração a autorização dos
órgãos competentes da época em nome de
Antônio Ramos de Castro.

O que restou fartamente provado, nos
autos, é o fato de que a vistoria foi realizada
para a concessão da licença, evidentemente a
pedido do próprio apelante, que desde o ano de
1997 pretendia obtê-la, a par de outras obtidas
junto às repartições controladoras do meio
ambiente, circunstância que afasta o elemento
subjetivo do tipo, ou seja, o dolo específico
clareado no art. 55, da Lei nº 9.605/98, mor-
mente porque este citado artigo de lei não men-
ciona de qual órgão estatal deve partir a autori-
zação ou a licença para a exploração minerária,
sendo certo que para tanto o apelante a pos-
suía junto ao Instituto Brasileiro do Meio

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- Departamento Nacional de Produção Mineral.

Com esta última assertiva, não se pode
dizer que o apelante não possuía a autorização
para a exploração da jazida, possuía de outros
órgãos estatais e estava a providenciar, desde
o ano de 1997, a autorização junto à Feam.

Com essas razões, dou provimento ao
apelo para reformar a sentença hostilizada e julgar
totalmente improcedente o pedido formulado na
denúncia de fl. 02 e, conseqüentemente, absolver
o apelante da imputação que lhe foi feita.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Erony da Silva - De acordo.

O Sr. Des. Paulo Cézar Dias - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

-:::-

INJÚRIA QUALIFICADA - UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS REFERENTES A COR - PROVA
FRÁGIL E CONTRADITÓRIA - ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO - AUSÊNCIA - RETORSÃO -

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ABSOLVIÇÃO

- Sendo frágil e contraditória a prova na qual se lastreou a sentença, impossível se revela a con-
denação do querelado pela prática do crime de injúria.

- Proferidas as palavras consideradas ofensivas em momento de exaltação, de nervosismo ou cólera,
afastado se encontra o elemento subjetivo do tipo definido no art. 140, § 3º, do Código Penal.

- Se a prova noticia a ocorrência considerada delituosa pela queixa-crime como retorsão, presente
a excludente de criminalidade da legítima defesa, impondo-se o julgamento de improcedência do
pedido e conseqüente absolvição do querelado.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.99.043979-6/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator:
Des. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL

Ementa oficial: Apelação criminal - Injúria
com preconceito - Prova frágil e contraditória -
Ausência do elemento subjetivo do tipo -
Retorsão - Improcedência do pedido - Absol-
vição. - Sendo a prova na qual se lastreou a
sentença frágil e contraditória, impossível se

revela a condenação. Ademais, tendo sido
proferidas as palavras consideradas ofensivas
em momento de exaltação, de nervosismo ou
cólera, afastado se encontra o elemento sub-
jetivo do tipo. Se a prova noticia a ocorrência
considerada delituosa pela queixa-crime como
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retorsão, presente a excludente de criminali-
dade da legítima defesa, impondo-se o julga-
mento de improcedência do pedido e conse-
qüente absolvição do querelado/apelante.

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 unani-
midade de votos, EM DAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2004.
- Antônio Carlos Cruvinel - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Antônio Carlos Cruvinel -
Verifica-se, pela certidão passada à fl. 173/verso,
que as partes tomaram ciência da sentença, em
definitivo e por publicação no órgão oficial - Minas
Gerais - no dia 21 de agosto de 2003.

A petição recursal foi protocolizada no dia 26
de agosto 2003 (fl. 174), portanto tempestivamente.

Assim, é de se conhecer do recurso
apelatório, porque próprio, tempestivo e regu-
larmente processado.

Irresigna-se o apelante com a sentença
de fls. 163/167, que o condenou por infração do
art. 140, § 3º, do Código Penal pátrio, à pena de
um (1) ano de reclusão em regime aberto, subs-
tituindo-a por restritiva de direitos, pleiteando a
reforma para a improcedência do pedido con-
tido na queixa-crime, sustentando, em síntese,
“ausência de provas para a condenação;
injustiça da sentença; nervosismo e descontrole
total no momento em que desceu de seu veícu-
lo; resposta às ofensas proferidas pelo apelado
ao seu pai”.

Razão assiste ao apelante.

A sentença hostilizada, como pode se ver,
baseou-se única e exclusivamente no depoi-
mento de Adair Ribeiro Costa (fl. 11), confirmado

em juízo (fl. 53), desprezando-se completamente
as informações prestadas por Inácio Afonso da
Silva (fl. 122), que se encontrava no momento
fatídico no interior do veículo conduzido pelo
querelado/apelante, a exemplo de Adair Ribeiro
Costa, que também se encontrava no interior do
veículo do querelante/apelado, como condutor
do mesmo.

Os esclarecimentos prestados por estas
duas citadas testemunhas são no mínimo
contraditórios.

No entanto, Adair Ribeiro Costa (fl. 11),
asseverou que o apelante chamou Antônio (o
querelante) de “crioulo”, asseverando também
“que o querelado/apelante estava nervoso, gritan-
do, aos brados, pelo que lhe pediu que ficasse
calmo, pois não era daquela forma que resolveria
o problema”.

Por primeiro, tem-se que no Brasil a
palavra “crioulo” possui vários significados, não
servindo exclusivamente para atribuir a cor
negra às pessoas negras.

No sul, por exemplo, em Porto Alegre,
crioulo significa ou define a condição de
“nativos” da terra. Há, até mesmo, em Porto
Alegre, um restaurante e uma casa de “shows”,
com danças típicas dos nativos sulinos, conhe-
cida e rotulada de “Galpão Crioulo”, que nada
significa ou representa uma expressão pejora-
tiva ou ofensiva à raça negra.

Por segundo, a expressão teria sido pro-
ferida em momento de exaltação e nervosismo
em que se encontrava o apelante/querelado,
conforme noticiou o próprio Adair Ribeiro Costa,
testemunha que também não deveria ter sido
compromissada, dado que, além de amigo do
querelante/apelado, com quem trabalhava, à
época do evento, era o motorista do veículo
envolvido na pequena colisão, portanto envol-
vido em toda a situação considerada pela
queixa como crime, como ilícito.

Se a palavra ou palavras consideradas
ofensivas foram proferidas em momento de
exaltação e nervosismo, afastado se encontra o
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elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo espe-
cífico, a vontade deliberada de ofender, de
diminuir a pessoa do querelante/apelado.

Eis a jurisprudência remansosa e predo-
minante nos tribunais do País:

Não há injúria, por ausência do elemento
subjetivo, se é fruto de incontinência verbal,
provocada por explosão emocional durante
acirrada discussão (RT, 544/353 e 780/642).

Não fosse por isso, há notícia no bojo do
processo, no sentido de que o querelante/apelado
teria ofendido o pai do querelado/apelante,
chamando-o “de velho surdo - velho gagá” e dizen-
do “bateu no meu carro agora bate em mim”.

Se o fato considerado delituoso se
desenrolou sob todo este clima de exaltação e
desentendimento, com ofensas recíprocas,
além de afastado o elemento subjetivo do tipo,
presente se encontra o fenômeno da retorsão,
excludente de criminalidade ou de aplicação do
perdão judicial.

Nesse sentido, vem a calhar a juris-
prudência reinante no STF e TRF da 1ª Região:

Há retorsão imediata e exercício de legítima
defesa se as palavras ofensivas foram ditas no
calor dos debates, em repulsa ao que ouvira
(STF: RT, 593/414).
Na injúria, se as ofensas foram recíprocas,
aplica-se o perdão judicial, pois a retorsão é
causa suscetível de extinção da punibilidade,
nos moldes do art. 107, IX, do CP (TRF da 1ª
Região, RT, 760/729).

Por fim, deve ser ressaltado que a sen-
tença objurgada desprezou também os demais
depoimentos colhidos e coligidos ao processo,
que noticiam, à saciedade, que o apelante é
médico na Cidade progressista de Pompéu,
atendendo a todos, pretos, brancos, amarelos,
com denodo e respeito, jamais tendo discrimina-
do ou injuriado qualquer pessoa da raça negra,
haja vista que a sua secretária - Maria Benedita
da Silva (fl. 89) - é de cor negra. Ler também o
depoimento de Maria Amélia de Oliveira Santos
de Assis (fl. 100).

A bem da verdade, tudo não passou de
um desentendimento ocasional, em clima de
exasperação e incontinência verbal de ambas
as partes, envolvendo não só as pessoas do
querelante e querelado, como também outras
duas pessoas já mencionadas neste voto, cir-
cunstâncias que afastam a ilicitude do fato ou
fatos descritos na queixa-crime.

Com essas razões, dá-se provimento ao
apelopara, em reformando a sentença combati-
da, julgar improcedente o pedido contido na
queixa-crime, absolvendo o apelante da impu-
tação que lhe foi feita.

Dê-se-lhe baixa na nota de culpa e em
todos os registros atinentes a este processo.

Custas, ex vi legis.

O Sr. Des. Erony da Silva - De acordo.

O Sr. Des. Paulo Cézar Dias - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

-:::-

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - DISPARO EM LOCAL PÚBLICO - PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO - APLICAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - EMENDATIO
LIBELLI - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - DOSIMETRIA DA PENA - REINCIDÊNCIA - AUMENTO

DA PENA - QUANTUM CERTO

- O fato de haver o julgador, em estrita observância ao disposto no art. 383 do CPP, dado nova
definição jurídica ao fato narrado na denúncia, por ocasião da sentença, não caracteriza nulidade de
natureza processual, devendo a questão ser apreciada apenas sobre o prisma do direito material.
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Ementa oficial: Porte ilegal de arma de fogo
e disparos em local público - Prova testemunhal -
Harmonia com o restante dos elementos coligidos
- Autoria e materialidade comprovadas - Emen-
datio libelli - Equívoco - Aplicação do princípio da
consunção - Dosimetria da pena - Adequação -
Dá-se provimento parcial ao recurso. - O crime de
disparos de arma de fogo em local público pres-
supõe, necessariamente, o porte da arma de fogo,
absorvendo-o, sendo caso de aplicação do
Princípio da Consunção, para desclassificar a
imputação.

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.

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2004.
- Herculano Rodrigues - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Herculano Rodrigues - Na 10ª
Vara Criminal da Capital, Carlos Lucas Gonçalves
da Silva, já qualificado, foi condenado incurso nas
sanções do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº
10.826/03, apenado com 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e
10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo,
tudo porque, no dia 26 de janeiro de 2004, na
Rua dos Uruguaios, próximo ao nº 62, Bairro
Jardim Vitória, efetuou disparos de arma de fogo
em via pública, portando um revólver marca

Taurus, calibre 38, com numeração raspada, sem
registro ou porte legal.

Irresignado, recorre, pedindo sua absol-
vição, com base no teor da prova coligida e, alter-
nativamente, pede a desclassificação do crime
imputado, insurgindo-se contra a emendatio libel-
li aplicada na sentença, com a revisão da pena
aplicada.

As contra-razões e o parecer da douta
Procuradoria de Justiça são pelo provimento par-
cial do recurso, para que seja desclassificada a
imputação.

No essencial, é o relatório.

Presentes os pressupostos condicio-
nantes da admissibilidade, conheço do recurso.

Exsurge dos autos que foi o apelante
denunciado incurso nas sanções do art. 15 da Lei
nº 10.826/03, tendo o Magistrado sentenciante, ao
final, operado a emendatio libelli, para condená-lo
nas sanções do art. 16 do mesmo diploma.

Inicialmente, cumpre destacar que a apli-
cação de nova definição jurídica ao fato narrado
na denúncia, por ocasião da sentença, mostra-se
tecnicamente correta, tendo sido praticada em
estrita observância ao disposto no art. 383 do
Código Processo Penal, devendo-se examinar a
questão apenas sobe o prisma do direito material,
não havendo falar em nulidade de natureza
processual.

Exsurge dos autos que o réu, por ocasião
do flagrante, ao avistar a viatura policial, que se
aproximava do local para atendimento de

- O crime de disparo de arma de fogo em local público pressupõe, necessariamente, o porte da
arma de fogo, absorvendo-o, sendo caso de aplicação do princípio da consunção.
Comprovadas a autoria e a materialidade, deve ser o réu condenado como incurso nas sanções
do art. 15 da Lei nº 10.826/03.

- Se o agravamento decorre da reincidência, deve ser a pena majorada em quantum certo, sem
a utilização de fração, própria das causas de aumento.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.04.254408-0/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator:
Des. HERCULANO RODRIGUES
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ocorrência diversa, sacou a arma apreendida e
efetuou vários disparos, vindo a empreender
fuga, sendo capturado momentos depois.

A denúncia descreve perfeitamente tanto
a conduta de porte ilegal de arma de uso
proibido sem autorização quanto aquela de
acionar arma de fogo em via pública, sem finali-
dade da prática de outro crime.

Ouvido em juízo, às fl. 56/57, o réu negou
os fatos, aduzindo que os policiais lhe entre-
garam a arma e o obrigaram a disparar cinco
vezes com a mesma.

Porém, a testemunha Ronaldo Eustáquio
Lima, policial militar, à fl. 64, confirmou que o
apelante sacou de inopino o revólver que portava
e atirou contra a viatura, vindo a acertá-la, o
mesmo sendo dito por Rodolfo Fazioni, à fl. 80, o
que se encontra em harmonia com o teor da prova
produzida na fase indiciária, vindo a negativa do
réu desprovida de qualquer amparo nos autos,
restando demonstrada a autoria delituosa.

A materialidade está positivada pelo auto
de apreensão de fl. 17 e pelos laudos de fls. 89
e 91/96.

Em relação à tipicidade, assiste razão ao
apelante.

A prática do crime descrito no art. 15 da
Lei nº 10.826/03 pressupõe, necessariamente,
a conduta de portar a arma, pelo que deve ser
absorvido pelo primeiro, constituindo apenas
crime-meio, mediante aplicação do princípio da
consunção, embora o tipo penal de porte ilegal
de arma de fogo comine pena mais grave que o
crime-fim, tratando-se de distorção contida na
nova Lei do Desarmamento.

Dessa forma, impõe-se a desclassi-
ficação do crime para aquele tipificado no art.
15 da Lei nº 10.826/03, o que conta com o apoio
do Ministério Público em ambas as instâncias.

A fixação da pena-base acima do mínimo
legal mostra-se correta, ante as circunstâncias

judiciais desfavoráveis, conforme analisado na
sentença, pelo que a fixo em 03 (três) anos de
reclusão.

Correto, da mesma forma, o aumento
decorrente da reincidência, registrada às fls. 50/51.
No entanto, equivocou-se o Sentenciante ao
aplicar a fração de 1/3 (um terço) na majoração,
devendo a pena ser aumentada em quantum
certo, sem a utilização de fração, própria das
causas de aumento.

Assim, majoro a pena em 06 (seis)
meses, ficando concretizada em 03 (três) anos
e 06 (seis) meses de reclusão, à míngua de
circunstâncias outras a considerar.

O regime prisional deve ser o fechado,
tendo em vista a reincidência documentada e o
fato de o apelante estar em gozo de saída tem-
porária quando praticou o delito, além das cir-
cunstâncias judiciais desfavoráveis.

Inviável, da mesma forma, a substituição
da pena, por não considerá-la suficiente para a
efetiva reprovação do delito neste caso.

A pena pecuniária fica circunscrita ao
mínimo fixado na sentença, impossível a refor-
matio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

Do exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para considerar Carlos Lucas Gonçalves
da Silva como incurso nas sanções do art. 15 da
Lei nº 10.826/03, fixando-lhe a pena em 03 (três)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime
fechado, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo.

Custas, pelo apelante.

O Sr. Des. José Antonino Baía Borges -
De acordo.

A Sr.ª Des.ª Beatriz Pinheiro Caires - De
acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL.

-:::-
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Ementa oficial: Lesão corporal seguida
de morte - Ofensa à saúde - Hipótese de “morte
por emoção” - Perturbação psíquica - Vítima
octogenária - Nexo de causalidade evidenciado
- Crime preterdoloso configurado - Recurso
desprovido. - Lesão corporal não é apenas
ofensa à integridade corpórea, mas também à
saúde. Portanto, tanto é lesão a desordem das
funções fisiológicas como a das funções
psíquicas.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporan-
do neste o relatório de fls., na conformidade da
ata dos julgamentos e das notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, EM NEGAR PROVI-
MENTO, EXPEDINDO-SE MANDADO DE
PRISÃO.

Belo Horizonte, 11 de novembro de 2004.
- Herculano Rodrigues - Relator.

Notas taquigráficas

Proferiu sustentação oral, pelos
apelantes, o Dr. Ronaldo Garcia Dias.

O Sr. Des. Herculano Rodrigues - Sr.
Presidente. Trago voto escrito, mas confesso a
Vossa Excelência e aos eminentes Colegas com-
ponentes da Turma Julgadora que passei a fazer
interrogação sobre um ponto nuclear a respeito
da matéria desenvolvida da tribuna pelo ilustre
Professor Dr. Ronaldo Garcia Dias.

Com a devida vênia, retiro o processo de
pauta para fazer uma reflexão mais apurada a
respeito deste fato.

Súmula - O RELATOR RETIROU DE
PAUTA O PROCESSO APÓS A SUSTENTAÇÃO

LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - OFENSA À SAÚDE - VÍTIMA OCTOGENÁRIA -
PERTURBAÇÃO PSÍQUICA - NEXO DE CAUSALIDADE - CRIME PRETERDOLOSO - PENA-

BASE - FIXAÇÃO - MÍNIMO LEGAL - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - ANÁLISE - PREJUÍZO -
INEXISTÊNCIA - CONCURSO DE AGENTES - CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO -

AGRAVANTE OBJETIVA - AUMENTO DA PENA

- Lesão corporal não é apenas ofensa à integridade corpórea, mas também à saúde. Tanto é
lesão a desordem das funções fisiológicas como a das funções psíquicas.

- Os seguranças de supermercado que abordam de forma ríspida, humilhante e agressiva um
octogenário, em razão de suspeitarem haver ele deixado de pagar o produto que adquirira, fato
que teria acarretado distúrbio psíquico na vítima, que caiu, desfalecida, no estacionamento do
estabelecimento comercial, vindo a falecer pouco depois, cometem o crime de lesão corporal
seguida de morte. A hipótese é de autêntico crime preterdoloso, havendo dolo no antecedente
(lesão à saúde) e culpa no resultado subseqüente (morte).

- A ausência de análise mais acurada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP por ocasião
da fixação da pena-base, de modo a mensurar o grau de censurabilidade da conduta de cada
um dos agentes, não acarreta a nulidade, à ausência de prejuízo, se estabelecida a pena-base
no mínimo legal em relação a cada um dos acusados.

- O aumento decorrente da circunstância de haver sido o crime cometido contra idoso incide
em quantidade uniforme para os agentes, porquanto se trata de agravante objetiva, extensível
a todos eles.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0145.01.013248-1/001 - Comarca de Juiz de Fora - Relator: Des.
HERCULANO RODRIGUES
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ORAL, PARA QUE SE INICIE O JULGAMENTO
EM 11.11.2004.

Notas taquigráficas

O Sr. Presidente (Des. Reynaldo Ximenes
Carneiro) - O julgamento deste feito foi retirado de
pauta na sessão do dia 28.10.2004, a pedido do
Relator, após a sustentação oral.

Com a palavra o Des. Herculano Rodrigues.

O Sr. Des. Herculano Rodrigues - Na 3ª
Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora, José
da Silva, Josinelo Caetano Mendes e Rogério de
Souza Moreira, já qualificados, foram condenados
como incursos no art. 129, § 3º, c/c o art. 61, II, h,
do Código Penal, apenados com 04 (quatro) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semi-
aberto, porque, no dia 12 de fevereiro de 2001, no
Supermercado Bretas, situado na Rua Marechal
Deodoro, nº 204, naquela cidade, em concurso de
agentes, ofenderam a integridade física e a saúde
da vítima Milton Carlos Tinoco, de 86 anos de
idade, causando-lhe lesões corporais que resul-
taram em sua morte.

Irresignados, apelam em conjunto, trazendo
preliminar de nulidade por ausência de individua-
lização na aplicação da pena e buscando, no méri-
to, a desclassificação do delito para o crime menos
grave, com base no teor da prova coligida.

As contra-razões e o parecer da douta
Procuradoria de Justiça abraçam as conclusões
da sentença.

No principal, é o relatório.

Presentes os pressupostos condicio-
nantes da admissibilidade, conheço do recurso.

Não está a merecer acolhida a preliminar
de nulidade da sentença, suscitada pelos
apelantes.

Embora não tenha a decisão primado por
uma análise mais acurada das circunstâncias judi-
ciais do art. 59 do Código Penal por ocasião da fix-
ação da pena-base, de modo a mensurar o grau

de censurabilidade da conduta de cada um dos
acusados, vê-se que em relação a todos eles a
pena-base foi estabelecida no mínimo legal, que é
de quatro anos de reclusão (art. 129, § 3º, CP).

Portanto, não resultando da aludida defi-
ciência prejuízo algum aos réus, não há nulidade
a ser proclamada quanto a esse aspecto.

Noutra parte, quanto ao aumento decor-
rente da circunstância prevista no art. 61, II, h
(crime cometido contra idoso) - abstraído, aqui,
em sede de preliminar, o exame do mérito de
seu reconhecimento -, correta mostrou-se a sua
incidência em quantidade uniforme para os três
agentes (quatro meses), porquanto se trata de
agravante objetiva, extensível a todos eles.

Rejeito, pois, a preliminar.

Quanto ao mérito, exsurge dos autos que
os réus, seguranças do Supermercado Bretas,
em Juiz de Fora, suspeitando houvesse o ofen-
dido, Milton Carlos Tinoco, de oitenta e seis anos,
deixado de pagar um determinado produto que
adquirira naquele estabelecimento, abordaram-
no de forma ríspida e agressiva, com empurrões
e tapa no rosto, conduzindo-o à força, seguro
pela nuca, até um cômodo reservado existente no
local, onde permaneceram por alguns minutos -
de dez a trinta minutos.

Ao sair, a vítima, segundo os testemu-
nhos tomados, apresentava-se visivelmente
desnorteada, trôpega e com a calça molhada,
tendo, aparentemente, urinado em suas pró-
prias vestes. Ao alcançar o estacionamento do
supermercado, caiu, desfalecida, vindo a morrer
pouco depois.

Não obstante tenham os acusados procu-
rado negar tivessem agredido ou destratado a
vítima, alegando que se limitaram a levá-la até à
tesouraria para que efetuasse o pagamento da
mercadoria, as testemunhas dão conta da forma
excessivamente rigorosa, desrespeitosa, humi-
lhante e agressiva com que foi feita a abor-
dagem, que teria despertado a revolta até de
outros empregados do estabelecimento (fls.
126/127,128/129 e 130/131).
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Aliás, a própria defesa admite que a
prova coligida aponta o aviltamento, a humi-
lhação e o menoscabo como sendo a tônica da
abordagem feita pelos apelantes (fl. 184).
Busca, todavia, desclassificar a conduta por
eles praticada, cogitando da prática de crime de
injúria real ou mesmo de homicídio culposo, de
modo a afastar o crime do art. 129, § 3º, do
Código Penal.

Contudo, como advertia o saudoso
Desembargador Guido de Andrade,

lesão corporal não é apenas ofensa à integri-
dade corpórea, mas também à saúde.
Portanto, tanto é lesão a desordem das
funções fisiológicas como a das funções
psíquicas, como é o caso da vítima que des-
maia em virtude de forte tensão emocional,
produzida por agressão do réu (TAMG - AC -
Rel. Guido de Andrade - RT, 616/358).

GUILHERME DE SOUZA NUCCI, em
seu Código Penal Comentado (4ª ed., RT, 2003,
p. 129), conceitua com precisão o delito de
lesão corporal:

Trata-se de uma ofensa física voltada à integri-
dade ou à saúde do corpo humano. Não se
enquadra neste tipo penal qualquer ofensa
moral. Para a configuração do tipo é preciso
que a vítima sofra algum dano ao seu corpo,
alterando-se interna ou externamente, po-
dendo, ainda, abranger qualquer modificação
prejudicial à saúde, transfigurando-se qualquer
função orgânica ou causando-lhe abalos
psíquicos comprometedores. Não é indispen-
sável a emanação de sangue ou a existência
de qualquer tipo de dor. Tratando-se de saúde,
não se deve levar em consideração somente a
pessoa saudável, vale dizer, tornar enfermo
quem não estava, mas ainda o fato de o agente
ter agravado o estado de saúde de quem já se
encontrava doente. É de se ressaltar, ainda, na
lição de Antolisei, que a lesão pode ser come-
tida por mecanismos não violentos, como o
caso do agente que ameaça gravemente a víti-
ma, provocando-lhe uma séria perturbação
mental, ou transmite-lhe, deliberadamente,
uma doença através de um contato sexual con-
sentido (Manuale di diritto penale. Parte spe-
ciale 1, p. 76). O mesmo dizem Almeida Júnior
e Costa Júnior, mencionando a denominada
morte por emoção, quando a autópsia não con-

segue revelar qualquer lesão violenta, tendo
em vista ter havido um trauma psíquico, levan-
do a vítima à morte. Cita o seguinte exemplo:
‘um indivíduo sabia que certa velha tinha uma
lesão cardíaca. Saltou, um dia, inesperada-
mente, sobre ela, gritando. A velha morreu’
(Lições de medicina legal, p. 217-218). Note-
se, no entanto, que, neste caso, deve respon-
der o agente por homicídio, e não por lesão
corporal, na medida em que tinha conhe-
cimento do estado de saúde da mulher, quan-
do saltou em sua frente dando-lhe o susto fatal.
O exemplo esclarece apenas que pode haver
lesão por mecanismo não violento.

Esta a hipótese dos autos. Embora não
tenham os médicos apontado a causa da morte,
dando-a como indeterminada, o nexo causal
entre a conduta dos réus, que a agrediram e
destrataram, e o óbito da vítima, pessoa de
idade bastante avançada, está bem retratado
nos depoimentos das testemunhas.

No que tange à tese das concausas
preexistentes ou concomitantes à ação dos
agentes, silente o Código Penal, há punição, não
havendo interrupção do nexo causal. Tem-se
cogitado da exclusão deste nexo penalmente
relevante, por analogia in bonam partem, apenas
na hipótese em que resulte evidenciado que a
causa antecedente ou intercorrente se tenha
prestado por si só para produzir o evento
(PAULO JOSÉ DA COSTA JÚNIOR, Comen-
tários aos crimes do novo Código Nacional de
Trânsito, p. 12), o que não se dá na espécie.

Colhe-se da jurisprudência:

Ao agente não deixa de ser imputável o resul-
tado, ainda quando para a produção deste se
tenha aliado à sua ação ou omissão uma con-
causa, isto é, uma outra causa preexistente,
concomitante ou superveniente (TJSP - AC -
Rel. Goulart Sobrinho - RT, 385/78).

O caso dos autos é de autêntico crime pre-
terdoloso. Houve dolo no antecedente (lesão à
saúde) e culpa no resultado subseqüente (morte).
A morte da vítima não foi sequer desejada pelos
agentes, que tampouco assumiram o risco de
produzi-la. A culpa é o elemento subjetivo do
resultado qualificador.
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Assim, provadas a autoria, tipicidade e
materialidade do delito, deve ser mantida a con-
denação, inclusive no tocante à reprimenda.

Conforme já assinalado, a pena-base foi
estabelecida no mínimo legal, mostrando-se ade-
quado o aumento de quatro meses pelo reco-
nhecimento da agravante do art. 61, II, h, do
Código Penal.

O regime prisional é mesmo o semi-aberto,
nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal,
afigurando-se inviável a substituição da pena ou a
concessão de sursis - por não satisfeito o requisito
objetivo e por ter sido o crime praticado mediante
violência.

Assente o exposto, nego provimento ao
recurso.

Expeçam-se os mandados de prisão, se
unânime a decisão.

Custas, de lei.

O Sr. Des. José Antonino Baía Borges -
De acordo com o Relator.

A Sr.ª Des.ª Beatriz Pinheiro Caires - De
acordo com o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO,
EXPEDINDO-SE MANDADO DE PRISÃO.

-:::-

PECULATO - DINHEIRO PÚBLICO - INTENÇÃO DE RESTITUIR - IRRELEVÂNCIA - RESSARCI-
MENTO INTEGRAL DO DANO - ARREPENDIMENTO POSTERIOR - CARACTERIZAÇÃO - PENA

- REDUÇÃO OBRIGATÓRIA - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - CONCESSÃO
APÓS A INSTRUÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE 

- Pratica o crime de peculato o vereador que se apropria de dinheiro público de que tem a
posse, sendo irrelevante a intenção de restituição do objeto material.

- O ressarcimento integral do dano configura o arrependimento posterior previsto no art. 16 do
Código Penal, causa obrigatória de redução de pena.

- O benefício de suspensão condicional do processo, previsto no art. 89 da Lei 9.099/95, tem por
objetivo evitar os transtornos de um processo criminal, não se justificando a sua concessão
após o decorrer de toda a instrução penal.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0026.02.004611-1/001 - Comarca de Andradas - Relator: Des.
PAULO CÉZAR DIAS

Ementa oficial: Peculato. - Pratica o crime
de peculato o vereador que se apropria de din-
heiro público de que tem a posse, sendo irrele-
vante a intenção de restituição do objeto material.
- Pena - O ressarcimento integral do dano con-
figura o arrependimento posterior previsto no art.
16 do CP - Provimento parcial ao 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, 26 de outubro de 2004. -
Paulo Cézar Dias - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Paulo Cézar Dias - Evandro
Felisberto dos Reis foi condenado como incurso
nas sanções do art. 312 do CP (peculato) a uma
pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de
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reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e 10
(dez) dias-multa, calculado cada dia-multa no
mínimo legal, substituída a pena privativa de
liberdade por restritivas de direito, consistentes
em prestação de serviços à comunidade e inter-
dição temporária de direitos.

Inconformado com a v. sentença conde-
natória, dela apelou o réu, pleiteando a sua
absolvição por inexistência de tipicidade e,
alternativamente, a decretação da extinção da
punibilidade, em virtude do pagamento antes do
oferecimento da denúncia, bem como a sus-
pensão condicional do processo.

Argúi, em síntese, que não atuou com o
dolo de apropriar-se da verba pública, alegando
que a tomou para si a título de adiantamento de
seus subsídios como vereador da Câmara
Municipal de Andradas.

Alega que comunicou ao vereador
Rovilson Venturelli, então Secretário da Mesa
Diretora da Câmara, e ao Secretário Adminis-
trativo daquela Casa Legislativa, André Luiz
Ferreira Sales, o adiantamento em referência, o
que demonstra não ter agido dolosamente ou,
ao menos, que atuou acreditando que estaria
legitimado a retirar o dinheiro em benefício
próprio, a título de adiantamento de subsídio, já
que era o seu propósito quitar o débito.

Acrescenta que reparou o dano, restituindo
a verba à Câmara antes mesmo do oferecimento
da denúncia.

Houve apresentação de contra-razões, e a
douta Procuradoria de Justiça opina pelo conhe-
cimento e desprovimento do recurso.

Conheço do apelo, porque presentes os
seus pressupostos legais.

Relata a denúncia que:

no mês de janeiro de 2002, o denunciado, na
qualidade de Presidente da Câmara Municipal
de Andradas, apropriou-se da quantia de
10.000,00 (dez mil reais), pertencentes àquela
Casa Legislativa.

Consoante se apurou, o denunciado, no dia 03
de janeiro de 2002, solicitou ao Poder Executivo
local o repasse da quantia de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) à Câmara Municipal para custeio das
despesas do Poder Legislativo referentes ao
mês de dezembro de 2001. Consta que, repas-
sada a verba solicitada, através de dois cheques
emitidos em nome do denunciado, então
Presidente da Câmara Municipal, este dela se
apropriou.
Consta que, no mês de fevereiro de 2002, após
a eleição da nova mesa diretora da Câmara, o
novo Presidente, Sr. Rovilson Venturelli, tomou
conhecimento, através do setor de contabili-
dade, da existência de um déficit no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) nas contas da Câmara,
iniciando-se, a partir daí, e no âmbito daquele
Poder, diligências para apurar o paradeiro do
dinheiro. Concluídas as investigações, apurou-
se que o numerário havia sido desviado pelo ora
denunciado, que, aproveitando-se da sua quali-
dade de Presidente da Câmara e do recesso
parlamentar, solicitou o repasse ao Executivo e
apropriou-se da quantia destinada à Câmara.
Consta, ainda, que, desvendado o crime acima
noticiado, o denunciado, em 03 de maio de
2002, efetuou o depósito da quantia de R$
10.000,00 (dez mil reais) em favor da Câmara,
restituindo o dinheiro de que se apropriou, sem,
contudo, efetuar o pagamento pertinente aos
juros e correção monetária.

A materialidade do crime está devida-
mente comprovada através dos documentos que
instruíram a sindicância administrativa interna da
Câmara Municipal de Andradas, constantes de
fls. 16/24 e 45/81 dos autos.

A autoria, por outro lado, foi confessada
pelo apelante, às fls. 125/127, esclarecendo que:

no dia 03 de janeiro de 2002, solicitou ao Poder
Executivo o repasse da quantia de R$
10.000,00 para custeio de despesas da
Câmara Municipal no mês de dezembro de
2001; que referida verba foi repassada ao
Legislativo nessa mesma data de 03 de janeiro
de 2002; que o depoente, tendo a verba na
conta da Câmara, informou ao secretário da
casa que essa verba seria destinada ao
custeio de um advogado que o depoente havia
contratado em Belo Horizonte para fazer a sua
defesa em dois processos que se encontravam
em grau de recurso.
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As testemunhas Rovilson Venturelli (fls. 34
e 133/135) e André Luiz Ferreira Sales (fls. 35 e
136/140) confirmam os fatos narrados na denún-
cia, restando cabalmente demonstrada a efetiva
apropriação, pelo apelante, do repasse no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) feito à Câmara
Municipal de Andradas pelo Poder Executivo local.

Nos termos do art. 312 do CP, consiste o
peculato em

apropriar-se o funcionário público de dinheiro,
valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse em razão do
cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou
alheio.

Segundo leciona DAMÁSIO EVANGELISTA
DE JESUS:

Trata-se de um tipo especial de apropriação
indébita cometida por funcionário público ratione
officii. É o delito do sujeito que arbitrariamente
faz sua ou desvia, em proveito próprio ou de ter-
ceiro, a coisa móvel que possui em razão do
cargo, seja ela pertencente ao Estado ou a par-
ticular, ou esteja sob sua guarda ou vigilância
(Código Penal Anotado, 13ª ed., p. 945).

Incontestável, ainda, a condição de fun-
cionário público do apelante, como preceitua o
art. 327 do Código Penal.

Noutro turno, a posse do bem foi obtida
licitamente, em razão de prerrogativas de
função exercida pelo funcionário.

A alegação de que o apelante tomou para
si a quantia a título de “empréstimo”, tanto que
essa intenção foi comunicada expressamente
ao Secretário Administrativo, assim como ao
Secretário da Mesa Diretora, Vereador Rovilson
Venturelli, ficando acertado que a integralidade
de seus subsídios seriam destinados mensal-
mente à reposição do valor à Câmara, inexis-
tindo, dessa forma, de sua parte, o propósito de
apropriar-se de valores públicos, é de todo
descabida, além de não corresponder ao que
foi apurado nos autos.

Primeiro, porque a Câmara de Vereadores
não é instituição bancária para fazer empréstimos;

nem o Secretário da Câmara Municipal, autori-
dade com atribuição para autorizar a “transação”
levada a efeito pelo réu.

Segundo, é de se observar que o ape-
lante falta com a verdade quando alega que o
Vereador Rovilson Venturelli, então Secretário
da Mesa, tinha conhecimento de que “pretendia
fazer um adiantamento de seus subsídios”. O
próprio Rovilson, à fl. 133, declarou não saber
por antecipação que iria ser feito esse “emprés-
timo” pelo réu. Disse que

... realmente tem vaga lembrança de que
André tivesse conversado de qualquer coisa a
respeito com o depoente e que teria falado
com André que Evandro deveria solucionar os
seus problemas financeiros no banco.

Quanto ao comentário que o apelante fez
ao Secretário Administrativo da Câmara de que
estava tomando o dinheiro a título de emprés-
timo, não é apto à comprovação de que não
atuou dolosamente, nem de que era aquela
realmente a sua intenção.

Na verdade, esse esclarecimento foi
prestado à guisa de justificativa à apropriação
que se seguiria, já que o referido funcionário
forçosamente tomaria conhecimento de que a
verba não receberia a destinação constante do
requerimento formulado ao Poder Executivo,
uma vez que era a pessoa responsável pelo
repasse das verbas do Poder Legislativo.

Nem tampouco era a intenção do agente
restituir a quantia repassada, tanto que somente
o fez quando desvendado o crime, após o trans-
curso de quatro meses do fato.

Nota-se também que, ultrapassado o
período do recesso parlamentar, não levou ao
conhecimento de seus pares o ato realizado,
restando cristalina a sua intenção de apropriar-se
do numerário.

A prova é tranqüila a respeito, eviden-
ciando o dolo do agente.

Trata, outrossim, o peculato de crime
material, que se consuma no momento da lesão
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patrimonial, ou seja, no instante em que o
agente passa a dispor da coisa como se tivesse
a sua propriedade. Irrelevante, assim, para a
exclusão do delito, a devolução posterior do di-
nheiro, após a consumação da lesão, consti-
tuindo, porém, o arrependimento eficaz previsto
no art. 16 do CP, que não exclui da sua inci-
dência o crime de peculato.

Consoante lição de HELENO FRAGOSO:

Pratica o crime de peculato o funcionário públi-
co que se apropria de dinheiro público de que
tem a posse embora pretenda devolvê-lo por
ocasião da prestação de contas. Ainda que se
veja nesta hipótese um simples uso, sem o ani-
mus rem sibi habendi, a punibilidade subsiste,
pois se trata inequivocamente de um desvio. A
efetiva devolução do dinheiro não elimina o
crime (...) (Lições de Direito Penal, Parte
Especial, v. II, 4ª ed., p. 393).

A jurisprudência também não discrepa
desse entendimento:

O peculato de uso pressupõe que a coisa seja
infungível, o que não é o caso do dinheiro’
(STF, RT, 499/426). E ainda: ‘A restituição do
dinheiro não extingue a punibilidade (STF, RT,
499/426), mas pode influir na pena (STF, RT,
84/1.067)’ (in CELSO DELMANTO, Código
Penal Comentado, 3ª ed., p. 474).

Ora, se há prova de que o réu se apoderou,
em seu proveito, ainda que por determinado
tempo, de dinheiro destinado ao Estado, sobre o
qual tinha ciência de que não poderia utilizar para
quitação de dívidas pessoais, tanto que não decli-
nou tal fundamento por escrito na solicitação do
repasse, pois certamente não seria atendido,
caracterizado restou o crime de peculato.

No tocante à dosimetria, considerando a
reprimenda final aplicada, 02 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, sobre a mesma
faço incidir a causa obrigatória de redução de
pena prevista no art. 16 do CP, reduzindo de 1/3
a pena, considerando o ressarcimento integral
do dano, com exceção da correção do capital,
mas decorrido pequeno período da consumação

não apresenta maior relevância, deambulando a
pena para 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três)
dias-multa.

Substituo a sanção corporal por 40
(quarenta) dias-multa, cujo montante deve ser
destinado à APAE local.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do
salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ficam mantidas as demais disposições
da r. sentença

Finalmente, quanto à eventual proposta de
suspensão condicional do processo, data venia,
ela não é mais cabível, quando já transcorreu toda
a instrução, havendo, inclusive, sentença penal
condenatória.

O art. 89 da Lei nº 9.099/95 dispõe que:

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima
cominada for igual ou inferior a um ano,
abrangidas ou não por essa Lei, o Ministério
Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor
a suspensão do processo, por dois a quatro
anos, desde que o acusado não esteja sendo
processado ou não tenha sido condenado por
outro crime, presentes os demais requisitos que
autorizam a suspensão condicional da pena
(art. 77 do Código Penal).

Tal instituto foi criado para evitar os
transtornos de um processo criminal, não se justi-
ficando a sua aplicação após o decorrer de toda a
instrução penal.

Com essas considerações, dou parcial
provimento ao recurso.

Custas, pelo recorrente.

A Sr.ª Des.ª Jane Silva - De acordo.

O Sr. Des. Antônio Carlos Cruvinel - De
acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL.

-:::-
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Ementa oficial: Apelação - Denunciação
caluniosa - Crime configurado - Decisão mantida.
- Se o acusado deu causa a instauração de
inquérito policial contra alguém, sabendo, perfei-
tamente, que este alguém não havia praticado os
atos que ele lhe imputara, não há dúvida de que
restou configurado o crime do artigo 339 do
Código Penal.

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, 23 de novembro de 2004.
- Paulo Cézar Dias - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Paulo Cézar Dias - O
Ministério Público, por seu representante legal
no Juízo da Comarca de Boa Esperança, ofere-
ceu denúncia contra Frank Estevan Terra, já
qualificado nos autos, dando-o como incurso
nas sanções do art. 339 do Código Penal.
Segundo consta da denúncia, no dia 23 de
março de 2001, o acusado registrou o boletim
de ocorrência, alegando que seu ex-funcio-
nário, de nome Edemir Nunes de Souza, estaria
usando o nome de sua firma para efetuar com-
pras em diversos estabelecimentos comerciais
da cidade, causando-lhe prejuízos. A autori-
dade policial deu início às investigações e, com
a oitiva de testemunhas, apurou-se que os
negócios efetuados pelo tal funcionário foram
feitos com anuência de Frank, o qual retornou à

autoridade policial, dizendo que as acusações
feitas contra Edemir eram falsas.

A sentença de fls. 104/109 condenou o
réu, nos termos da preambular acusatória,
impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do
dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente à época do pagamento. Tendo
em vista a presença dos requisitos constantes
do art. 44, II, do CP, foi aplicada ao segundo
denunciado a substituição da pena de reclusão
por duas penas restritivas de direito.

Inconformado, recorre o acusado preten-
dendo sua absolvição com base no fato de que
as acusações eram procedentes ou, ainda, em
face do seu arrependimento eficaz. Alternati-
vamente, pugna pela aplicação da pena de
multa, por ser mais branda e indicada pela atual
política criminal.

Contra-arrazoado o apelo (fls. 119/121),
subiram os autos e, nesta instância, mani-
festou-se a douta Procuradoria de Justiça pelo
seu desprovimento.

Conheço do recurso, pois presentes os
requisitos legais de sua admissibilidade.

Examinei, com cuidado, os autos e não
vejo como dar guarida à pretensão recursal.

Dos autos decorre que o apelante, no dia 23
de março de 2001, registrou boletim de ocorrência,
alegando que Edemir Nunes de Souza, ex-funcio-
nário de sua firma de informática, vinha adquirindo
mercadorias e realizando gastos em nome da Hip
Top Informática, de propriedade do acusado.

DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - ABERTURA DE INQUÉRITO POLICIAL - CIÊNCIA DA
INOCÊNCIA DO ACUSADO - CRIME CARACTERIZADO 

- Se o acusado deu causa à instauração de inquérito policial contra alguém, sabendo, perfeitamente,
que este alguém não havia praticado os atos que ele lhe imputara, não há dúvida de que restou con-
figurado o crime previsto no art. 339 do Código Penal.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0071.01.001562-7/001 - Comarca de Boa Esperança - Relator:
Des. PAULO CÉZAR DIAS
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Após instauração de inquérito para apu-
ração dos fatos, com oitiva de várias teste-
munhas, apurou-se a não-ocorrência de crime
praticado pelo tal funcionário, pois os negócios
por ele realizados tinham a anuência do
apelante.

Então, o acusado voltou à Delegacia de
Polícia, afirmando que:

... fazendo um balanço constatou que as con-
tas estão certas e que equivocou-se contra a
pessoa de Edemir Nunes de Souza; Que
esclarece que realmente usava o veículo de
Edemir na cidade para trabalhos pequenos,
porém a maioria da gasolina foi gasta por
Edemir; Que realmente autorizou Edemir a
comprar gasolina no posto, porém Edemir
faria o pagamento; Que conversando consta-
tou que enganou também quanto a Edemir
usar o nome da firma para fazer compras, pois
as notas estão no nome de Edemir; Que resu-
mindo deseja esclarecer que nada tem contra
Edemir... (fl. 24).

Portanto, não há dúvida de que restou
configurado nos autos o crime do artigo 339 do
Código Penal, vez que o recorrente deu causa
à instauração de inquérito policial contra o seu
ex-funcionário, sabendo, perfeitamente, que ele
não havia praticado os atos que ele lhe
imputara.

Por outro lado, não há que se falar em
arrependimento eficaz do acusado, pois naquele
momento o delito já havia se consumado com a
instauração do inquérito policial, não excluindo,
portanto, a punibilidade de sua conduta.

Diz a jurisprudência:

O crime de denunciação caluniosa exige o
dolo específico para a sua configuração, con-
sistente em ter o denunciante consciência de
que não existiu o fato e mesmo assim acusar
alguém inocente, dando causa a investigação
policial ou processo criminal contra o mesmo
(RT, 396/36).

Apelação criminal - Denunciação caluniosa -
Agente que imputa falsamente a outrem a
prática do crime de furto - Delito caracterizado.
- Configura-se o delito previsto no art. 339,
caput, do CP se, da espontânea iniciativa do
denunciante, imputando falsamente a outrem a
prática de ilícito penal, resultou instauração de
inquérito policial contra este (Ap. nº 241.507-3,
j. em 12.03.02 - Rel. Des. Odilon Ferreira).

Denunciação caluniosa - Ilícito penal compro-
vado - Ciência da autora sobre a falsidade da
imputação - Atenuante - Impossibilidade de
sua aplicação ante pena fixada no mínimo
legal. - Tendo a autora consciência da falsi-
dade da imputação e tendo esta ensejado
apuração pela autoridade policial, configurado
está o delito de denunciação caluniosa. - As
atenuantes genéricas não podem levar a
pena aquém do mínimo legal. - Negado provi-
mento (Ap. nº 122.964-2/001, j. em 02.03.04 -
Relatora Des.ª Jane Silva).

Denunciação caluniosa - Crime configurado -
Recurso improvido. - Comete o crime de
denunciação caluniosa quem requer abertura
de inquérito policial contra alguém, imputan-
do-lhe prática de delito de que o sabia
inocente (Ap. nº 001.229-7, j. em 23.03.04 -
Rel. Des. Edelberto Santiago).

Acertada, pois, a decisão primeva ao con-
denar o ora apelante como incurso nas iras do
artigo 339, caput, do CP, bem como a fixação da
pena privativa de liberdade já convertida em
duas penas restritivas de direito, não cabendo o
pedido da defesa de aplicação de pena de multa.

Em face do exposto, nego provimento ao
recurso.

Custas, na forma da lei.

A Sr.ª Des.ª Jane Silva - De acordo.

O Sr. Des. Antônio Carlos Cruvinel - De
acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-
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Ementa oficial: Processo Penal - Júri - Preli-
minar de nulidade - Quesitos - Contradição e per-
plexidade - Inocorrência - Preliminar afastada -
Legítima defesa da honra de terceiro - A honra é
atributo pessoal insuscetível de ser transferido
para outra pessoa - Decisão manifestamente con-
trária à prova dos autos - Cassação - Possibilidade
- Recurso provido. - A cassação do veredicto popu-
lar somente se mostra possível quando este esti-
ver inteiramente dissociado do contexto probatório
constante dos autos, à vista de seu caráter sobe-
rano atribuído constitucionalmente.

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.

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

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro -
Trata-se de apelação criminal interposta pelo

Ministério Público de Minas Gerais em face da r.
sentença de fls. 123/124-TJ, que espelhou a
decisão do Conselho de Sentença, que acolheu a
tese da legítima defesa da honra de terceiro, absol-
vendo o réu do crime capitulado no art. 121, caput,
c/c art. 73 do CP. Argúi, preliminarmente, nulidade
posterior à pronúncia, uma vez que os jurados
reconheceram que o acusado se utilizou de meios
desproporcionais à agressão e, por outro lado,
decidiram que não houve excesso doloso ou cul-
poso. Assim, alega que, uma vez reconhecida a
existência de meios desnecessários à repulsa,
implicitamente se reconhece ter agido o réu com
excesso, seja por dolo ou culpa. No mérito, sus-
tenta a necessidade de reforma do decisum em vir-
tude da manifesta contrariedade à prova dos autos.
Alega que, caso tenham existido as agressões por
parte de Cornélio, conforme alegado pelo apelado,
as ofensas se dirigiram às pessoas de Margarida e
Aparecida, e não ao acusado. Sustenta que a
honra é bem jurídico constitucionalmente tutelado,
podendo justificar a repulsa de quem sofre ofensa,
desde que respeitada a proporcionalidade entre a
ofensa e a repulsa. Alega, todavia, que a legítima
defesa da honra não pode pactuar com o sacrifício
da vida, pois esta é o bem maior do ser humano e
deve sobrepor-se a honra. Sustenta que a honra é
bem exclusivamente pessoal, de modo que sua
defesa interessa exclusivamente a seu titular. Aduz

JÚRI - HOMICÍDIO - LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA DE TERCEIRO - QUESITOS - RESPOSTAS
- CONTRADIÇÃO E PERPLEXIDADE - INEXISTÊNCIA - NULIDADE - AUSÊNCIA - ANIMUS

NECANDI - EXISTÊNCIA - ABSOLVIÇÃO DO RÉU - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA
À PROVA DOS AUTOS - OCORRÊNCIA - CASSAÇÃO

- Não há nulidade do julgamento por defeito de quesitação em virtude de contradição ou
perplexidade entre as respostas aos quesitos referentes à legítima defesa, quando o Júri,
mesmo reconhecendo que os meios empregados foram desnecessários, afirma que o uso foi
moderado, negando tanto o excesso doloso como o culposo.

- É manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser cassada a decisão do Júri que
absolve o réu com base na legítima defesa, se comprovado suficientemente o animus necandi e
não se encontrarem preenchidos os requisitos legais daquela excludente de ilicitude.

- A honra é atributo pessoal insuscetível de ser transferido para outra pessoa. Em se tratando
de homicídio, o acatamento da tese da legítima defesa da honra de terceiro confronta-se com
a evolução de nossos costumes, representando, ainda, seu acolhimento a sobrepujança da
honra sobre a vida, o que não pode ser admitido.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0280.02.002111-7/001 - Comarca de Guanhães - Relator: Des.
REYNALDO XIMENES CARNEIRO 
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inexistirem nos autos elementos que permitam con-
cluir que havia iminente agressão à liberdade
sexual da mãe e irmã do acusado. Por fim, pleiteia
a cassação da r. decisão, para que o réu seja sub-
metido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri
(fls.134/145-TJ).

À fl. 150, a defesa manifestou-se no sentido
de apresentar as suas contra-razões por ocasião
da sessão de julgamento da apelação perante o
Tribunal de Justiça.

A seu turno, a d. Procuradoria de Justiça,
instada a se manifestar, pronunciou-se pela
rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provi-
mento do recurso ministerial (fls. 156/161-TJ).

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

No que tange à preliminar de nulidade em
virtude de contradição entre as respostas aos que-
sitos referentes à legítima defesa da honra, enten-
do que a mesma não merece ser acolhida. Assim,
após uma acurada análise da série de quesitos a
que os jurados foram indagados a responder,
observa-se que não há qualquer contradição nas
respostas aos mesmos que pudesse provocar a
nulidade do julgamento por defeito de quesitação.

Destarte, vê-se que os jurados acataram a
tese da legítima defesa da honra. Entretanto, em
resposta ao quesito nº 13, reconheceram, por 05
votos contra 02, que o acusado não usou dos
meios necessários para repelir a agressão à honra
de sua mãe e de sua irmã; reconhecendo, assim,
a impropriedade dos meios empregados para
afastar uma injusta agressão. Todavia, em res-
posta ao quesito nº 14, os jurados admitiram que o
réu usou moderadamente do meio utilizado. Entre-
tanto, não há contradição entre as respostas aos
quesitos quando o Júri, mesmo reconhecendo que
os meios empregados foram desnecessários, afir-
ma que o uso desses meios foi moderado.

Desse modo, negado o quesito 13 e afir-
mado o 14, sempre se vota o quesito relativo ao
excesso punível, cuidando-se em primeiro lugar
do excesso doloso. Assim, observa-se que, no
caso sub judice, em resposta aos quesitos 15 e

16, foram negados tanto o excesso doloso como
o culposo, de modo que, realmente, a solução
cabível, in casu, seria a absolvição por força do
excesso não punível, sendo este reconhecido
como puramente acidental.

Nesse sentido, os julgados a seguir
transcritos:

Em qualquer das causas de exclusão de ilicitude
é obrigatório o questionamento do excesso
doloso ou culposo, tão-somente, desde que o
Conselho de Sentença negue o uso dos meios
necessários ou a moderação no emprego dos
meios. Isso porque, negando o excesso nas
suas formas dolosa e culposa, reconhece o Júri
o excesso inevitável, escusável, absolvendo o
réu. (...) As circunstâncias que conduzem ao
reconhecimento no excesso da legítima defesa
(dolo ou culpa) podem conduzir ao convenci-
mento de que causas outras levaram àquele
resultado, caso fortuito, por exemplo (STJ - 5ª
Turma - HC 11.338 - Rel. José Arnaldo da
Fonseca, j. em 06.02.2001).

Negado pelo Júri o quesito concernente à neces-
sidade dos meios empregados pelo agente,
ainda assim devem ser questionadas a mode-
ração e a natureza do excesso culposo no encer-
ramento da seriação dos quesitos da legítima
defesa (STJ - REsp 120.169/DF - Rel. Willian
Patterson).

Assim, verifica-se que a quesitação foi
perfeitamente elaborada, inexistindo qualquer
contradição ou perplexidade nas respostas aos
quesitos formulados, pelo que rejeito a preliminar
invocada.

No mérito, todavia, o recurso ministerial
deverá lograr êxito.

Realmente, a meu ver, a decisão colegia-
da se mostra totalmente divorciada da prova
dos autos, de modo que a absolvição do acu-
sado, com base na legítima defesa da honra,
mostra-se totalmente arbitrária por se dissociar
do contexto probatório.

O acusado alega que cometeu o crime
para defender a honra de sua mãe e de sua irmã,
uma vez que a pessoa de Cornélio havia dito que
intencionava manter relações sexuais com as
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mesmas, o que trouxe um sentimento de revolta
ao acusado, que, sentindo-se ofendido, tentou
acertar Cornélio com uma faca, vindo, todavia, a
atingir seu próprio pai, quando este se aproxima-
va por trás do réu, sem que este o percebesse,
sendo que, quando armou o braço para desferir o
golpe, acertou a faca em seu pai.

Todavia, a meu ver, o animus necandi do
réu restou suficientemente comprovado, conforme
se observa pelo seu interrogatório às fls. 39/39-v.:

... que o depoente estava com vontade de matar
o Cornélio. Que o depoente continua com von-
tade de matar o Cornélio...

Assim, ao analisarmos a versão do acu-
sado, é de se concluir, de forma serena, que sua
intenção foi a de colocar fim à vida de Cornélio,
pois poderia apenas ter-lhe aplicado um severo
corretivo e o expulsado de dentro de sua casa.

Desse modo, é de se concluir que não
houve em hipótese alguma legítima defesa da
honra, pois não se encontram preenchidos os
requisitos legais, em especial o que se refere à
necessidade do meio utilizado.

Por outro lado, tem-se que a honra tem
caráter pessoal, de modo que a suposta honra
atingida seria a da mãe e da irmã do apelado, e
não a daquele, sendo que, na lição de Asúa,
citado por FREDERICO MARQUES (Tratado de
Direito Penal, p. 154), “A honra, diz ASÚA, está
em cada um de nós e não em outra pessoa”.

Nesse sentido, o aresto a seguir transcrito:

A honra é atributo personalíssimo, não podendo
ser maculada pela conduta desonrosa de ou-
trem. Assim, qualquer injúria à mulher pode atin-
gir a sua própria honra, não a do marido, assim
como não se pode considerar em legítima defe-
sa o marido que perpetra violência contra a mu-
lher adúltera e seu cúmplice. Ahonra, como bem
jurídico, pode ser legitimamente defendida con-
tra injúria verbal ou real (CP, art. 140, caput e §
2º), mediante reação moderada, sem uso de
meio desnecessário. Não constitui, assim, a
legítima defesa, ante o evidente excesso doloso,

o desferimento de golpe mortal de faca em autor
de simples injúria, verbal ou real (TJPR - AP -
Rel. Édson Malachini, RT, 681/374).

Por outro lado, não se observam nos
autos elementos que evidenciem que a mãe e a
irmã do acusado se tenham ofendido com as
supostas provocações de Cornélio, de modo
que, se fosse o caso, as supostas ofensas
poderiam justificar uma repulsa apenas por
parte das mesmas, e não do acusado.

Destarte, há que se salientar que a tese
de legítima defesa da honra, reconhecida pelos
jurados, confronta-se também não só com a
evolução de nossos costumes, mas principal-
mente porque o seu acolhimento representaria
o sobrepujo da honra sobre a vida, o que não
pode ser admitido.

Neste contexto, revela-se inegável não
se poder admitir a tese de legítima defesa da
honra, uma vez que a situação dos autos nem
mesmo estaria a revelar que aquele atributo
tivesse realmente sido violado, vez que o réu
praticou a conduta para afastar suposta ofensa
a honra de sua mãe e de sua irmã, sendo que,
acidentalmente, veio a atingir seu próprio pai,
causando-lhe a morte.

Contudo, o que realmente torna aberrante
o reconhecimento da referida tese é o fato de se
justificar a utilização da “pena de morte” para a
hipótese sub judice, sobrelevando-se a honra
sobre o bem maior do ser humano, que é a vida.

Por tais considerações, dou provimento
ao recurso ministerial para cassar a r. decisão,
submetendo-se o réu a novo julgamento pelo
eg. Tribunal do Júri.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Herculano Rodrigues - De acordo.

O Sr. Des. José Antonino Baía Borges -
De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

-:::-
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HABEAS CORPUS - LIBERDADE PROVISÓRIA - FACULDADE DO JUIZ - PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - SUSPENSÃO

CONDICIONAL DO PROCESSO - BENEFÍCIO DEFERIDO ANTERIORMENTE - REINCURSÃO
NO CRIME - PROPENSÃO - ORDEM DENEGADA

- A concessão de liberdade provisória a réu preso em flagrante apresenta-se não como um
dever, mas como faculdade outorgada ao juiz, diante das peculiaridades de cada caso.

- As circunstâncias de primariedade técnica do réu, residência fixa ou de desenvolver ocupação líci-
ta, por si sós, não constituem motivo bastante a autorizar o relaxamento de sua prisão. Antes deve
ser mantida a medida cautelar, quando, beneficiado o paciente pela concessão da suspensão condi-
cional do processo, pelo delito de porte de arma, volta a praticar o crime.

- O aspecto decorrente da confissão do acusado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei
nº 10.826/03, de estar envolto em contexto de acentuada animosidade relativamente a terceiros,
suficiente a mostrá-lo como candidato em potencial a fazer uso de arma apreendida em seu
poder, autoriza seja mantida sua custódia provisória.

HABEAS CORPUS Nº 1.0000.04.415071-2/000 - Comarca de Belo Horizonte - Relatora: Des.ª
BEATRIZ PINHEIRO CAIRES

Ementa oficial: Habeas corpus - Lei nº
10.826/03 - Art. 14 - Porte ilegal de arma de
fogo de uso permitido - Prisão do portador em
flagrante delito - Réu já anteriormente benefi-
ciado com a transação penal, nos termos da Lei
nº 9.099/95, referentemente à alegada prática
do mesmo delito de agora - Descompromisso
com a observância da lei demonstrado -
Propensão a reincursão no crime. - “A con-
cessão de liberdade provisória a réu preso em
flagrante constitui não dever, mas faculdade
conferida ao juiz, a ser exercitada em atenção
às peculiaridades de cada caso”. - As circuns-
tâncias de sua primariedade técnica, de ter
residência fixa ou de desenvolver ocupação líci-
ta, por si sós, não constituem motivo bastante a
autorizar o relaxamento de sua prisão, na
hipótese dos autos. - Antes, deve ser mantida a
medida cautelar posta a afetá-lo, quando se vê
que ele já foi beneficiado pela concessão da
suspensão condicional do processo, pelo delito
de porte de arma, e que voltou a praticá-lo
cerca de um ano após. - Depois, há o aspecto
decorrente da confissão do próprio acusado, de
estar envolto em contexto de acentuada animo-
sidade relativamente a terceiros, suficiente a
mostrá-lo como candidato em potencial a fazer
uso da arma apreendida em seu poder.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na confor-
midade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM
DENEGAR A ORDEM.

Belo Horizonte, 09 de dezembro de 2004.
- Beatriz Pinheiro Caires - Relatora.

Notas taquigráficas

A Sr.ª Des.ª Beatriz Pinheiro Caires -
Trata-se de habeas corpus elaborado por
Fernando Antônio Carvalho de Faria, em bene-
fício de Paulo Roberto da Silva, ambos qualifi-
cados à fl. 2, objetivando a soltura do paciente,
diante das razões enumeradas na peça inicial
(fls. 2/4-TJ), preso que fora em flagrante delito,
em 20 de setembro último, sob a alegação de
portar, ilegalmente, arma de fogo de uso permi-
tido, com o que teria agido em desatenção à
norma do art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Para o impetrante, a recusa do ilustre Juízo
singular em conceder a liberdade requerida em
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prol do acusado não encontraria respaldo legal a
tanto suficiente, não podendo um caso anterior, de
ocorrência de transação penal nos termos da Lei
nº 9.099/95, colocada em seu benefício, por ale-
gada prática do mesmo delito de agora, macular a
situação atual, à inexistência da figura da reinci-
dência, na espécie, lembrando-se, ainda, que ele
já teria cumprido as condições estabelecidas no
primeiro procedimento assinalado.

Depois, o paciente seria “um indivíduo de
bem, pessoa simples, humilde e respeitador do
direito alheio”, não podendo sujeitar-se “ao con-
vívio pernicioso e de alto risco, com elementos
de periculosidade inimaginável que integram as
celas (do) estabelecimento prisional (onde se
encontra)” (fl. 3).

De início, tenha-se presente que:

a concessão de liberdade provisória a réu preso
em flagrante, prevista no art. 310, parágrafo
único, do CPP, ou pronunciado, segundo o art.
408, § 2º, do mesmo estatuto, constitui não
dever, mas faculdade conferida ao juiz, a ser
exercitada em atenção às peculiaridades de
cada caso (TJSP; RT, 653/299).

Na hipótese vertente, não se sabe, de
pronto, em que circunstâncias teria acontecido
a prisão do acusado, de vez que o respectivo
auto não foi anexado ao presente processo;
contudo, não paira dúvida alguma, em princípio,
em torno da autoria e da materialidade do deli-
to denunciado, sendo interessante, a tal jaez, a
leitura da peça de interrogatório do paciente em
juízo (fls. 5/6-TJ).

Nela, ele diz:

Que juntou o dinheiro de seu trabalho como
servente de pedreiro e vendeu a bicicleta que
possuía para comprar o revólver. Que a
aquisição da arma deveu-se a ameaças que
sua mãe vinha recebendo do ex-marido,
padrasto do declarante, visto ela haver levado o
companheiro à Justiça. Que, além dessa
ameaça, o declarante sofreu uma, contra sua
própria pessoa, feita por um rapaz que mora
num bairro próximo. Que tal rapaz tinha apelido
de ‘Dani’ e ameaçou matar o declarante em
razão de ter ele perdido a namorada para o

interrogando. Que, depois de preso, veio saber
que ‘Dani’ foi morto (...). Que já foi preso por
porte ilegal de arma, tendo sido beneficiado
pela Lei nº 9.099/95, ano passado.

Dessarte, desperta já a atenção quão
perigoso é o contexto em que aparece colocado
o paciente, quando se diz ameaçado de morte
por outrem ou se põe como possível defensor de
sua mãe, em relação a ameaças que estaria
recebendo de ex-marido.

Num quadro tal, de tamanha animosi-
dade, mesmo dizendo-se que o dito “Dani” já
teria sido morto por terceiro, o que chegara ao
conhecimento do acusado, após a sua prisão,
não se pode aceitar a conduta deste, de juntar
dinheiro e vender bicicleta para poder ter uma
arma de fogo, estando o fato a mostrá-lo como
candidato em potencial a fazer uso do bem
adquirido, numa época em que há um clamor
nacional em busca do desarmamento.

E isso se dá um ano apenas após um seu
envolvimento em delito idêntico, em que, no
processo correspondente, restara concretizada
uma transação penal, beneficiando-o.

Para mim, então, é desvaliosa qualquer
discussão que envolva a figura da reincidência,
bastando-me a comprovação do desapreço que
ele mostrou nutrir em relação à Justiça e aos
dizeres da lei. Teria ele a personalidade voltada
para o crime?

Anote-se, mutatis mutandis:

Habeas corpus - Estatuto do Desarmamento -
Flagrante - Liberdade provisória - Suspensão
anterior do processo por porte de arma -
Reiteração - Manutenção da prisão.
- Deve ser mantida a medida cautelar se o
paciente já foi reiteradamente beneficiado
pela concessão da suspensão condicional do
processo, pelo delito de porte de arma, sendo
preso em flagrante pelo delito do artigo 16 da
Lei nº 10.826/03.
- Ordem denegada (TJMG, 3ª Câmara Criminal,
Relatora Des.ª Jane Silva, Apelação Criminal nº
1.0000.04.409269-0/000, julgada em 22.6.2004,
publicada em 3.9.2004);
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(...) A manutenção da custódia provisória como
garantia da ordem pública torna-se imperativa
quando o paciente demonstra propensão a rein-
cidir na prática de crimes (TJMG, 1ª Câmara
Criminal, Relatora Des.ª Márcia Milanez, RSE nº
1.0024.04.192522-3/001, julgada em 21.9.2004,
publicada em 28.9.2004);

Para garantia da ordem pública, visará o magis-
trado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que
o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque
é acentuadamente propenso às práticas deli-
tuosas, ou porque, em liberdade, encontraria os
mesmos estímulos relacionados com a infração
cometida (JTACRESP, 42/58);

As circunstâncias da primariedade, bons
antecedentes, emprego e residência fixa, por si
sós, não constituem motivo bastante para ilidi-
rem o decreto da medida preventiva, quando
esta se reveste dos elementos necessários e

devidamente fundamentada na garantia da
ordem pública, na conveniência da instrução
criminal e na aplicação da lei penal (STJ, 5ª
Turma, Relator Ministro Cid Flaquer Scartezzini,
Habeas Corpus nº 2.434/PB, DJU de 15.2.1996,
p. 1.693). No mesmo sentido: STJ, 6ª Turma,
Relator Ministro Carlos Thibau, Habeas Corpus
nº 1.845/SC, DJU de 25.5.1992, p. 7.405.

Com subsídios tantos, denego a ordem
impetrada.

O Sr. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro -
De acordo.

O Sr. Des. Herculano Rodrigues - De
acordo.

Súmula - DENEGARAM A ORDEM.

-:::-

JÚRI - HOMICÍDIO - TENTATIVA - DEFENSOR DATIVO - PRAZO EM DOBRO - PRONÚNCIA -
SENTENÇA - AUSÊNCIA DE MENÇÃO FUNDAMENTADA À TESE DEFENSIVA - NULIDADE -

INEXISTÊNCIA - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO EXCLUI A
CULPABILIDADE - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUDENTES DE ILICITUDE
OU DE CULPABILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA CABAL - ANIMUS NECANDI - ELEMENTOS DE

CONVICÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO - DESCABIMENTO

- O defensor dativo nomeado para a assistência técnico-jurídica do réu hipossuficiente, em comarca
onde não exista defensoria pública, desempenha função àquela equivalente, fazendo jus, portanto,
às prerrogativas da intimação pessoal e contagem do prazo em dobro (no caso, de dez dias, para
interposição do recurso em sentido estrito), nos termos expressos do art. 5º, § 5º, da Lei 1.060/50.

- Não merece acolhida a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia, por não-menção
expressa à tese defensiva de desclassificação para o delito de lesões corporais, uma vez que
a fundamentação do entendimento de admissão da imputação de homicídio importa rejeição da
versão defensiva de negativa do animus necandi.

- A embriaguez somente isenta o agente da pena quando se apresentar completa e involuntária,
nos termos do art. 28 do Código Penal.

- O acolhimento da tese de absolvição sumária, por amparo de excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade, demanda um conjunto probatório robusto que autorize inequivocamente a sua
ocorrência; sendo também crível a versão acusatória, a decisão deve ser deixada ao Júri, em
aplicação do princípio in dubio pro societate.

- A existência, nos autos, de elementos de convicção que permitem visualizar o animus necandi
do agente inviabiliza a pretensão desclassificatória na fase processual de pronúncia.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0143.02.000425-3/001 - Comarca de Carmo do
Paranaíba - Relatora: Des.ª MÁRCIA MILANEZ
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Ementa oficial: Recurso em sentido estrito
- Tentativa de homicídio - Pronúncia - Tempes-
tividade - Defensor dativo - Prazo em dobro -
Preliminar - Ausência de menção fundamentada
à tese defensiva - Inocorrência do vício -
Rejeição - Mérito - Absolvição sumária - Legí-
tima defesa - Impossibilidade - Ausência de
prova cabal - Tese a ser decidida pelo Júri -
Embriaguez voluntária e incompleta - Circuns-
tância que não exclui a culpabilidade - Desclas-
sificação - Elementos de convicção coligidos -
Visualização do animus necandi - Recurso
conhecido e desprovido, com a rejeição da pre-
liminar argüida. - O defensor dativo nomeado
para a assistência técnico-jurídica do réu hipos-
suficiente, em comarca onde não exista defen-
soria pública, desempenha função àquela equiv-
alente, fazendo jus, portanto, às prerrogativas
da intimação pessoal e contagem do prazo em
dobro (no caso, de dez dias, para interposição
do recurso em sentido estrito), nos termos
expressos do art. 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50.
Não merece acolhida a preliminar de nulidade
da decisão de pronúncia, por não-menção
expressa à tese defensiva de desclassificação
para o delito de lesões corporais, uma vez que a
fundamentação do entendimento de admissão
da imputação de homicídio importa rejeição da
versão defensiva de negativa do animus necan-
di. O acolhimento da tese de absolvição
sumária, por amparo de excludentes de ilicitude
ou de culpabilidade, demanda um conjunto pro-
batório robusto que autorize inequivocamente a
sua ocorrência; sendo também crível a versão
acusatória, a decisão deve ser deixada ao Júri,
em aplicação do princípio in dubio pro societate.
A existência, nos autos, de elementos de con-
vicção que permitem visualizar o animus necan-
di do agente inviabiliza a pretensão desclassifi-
catória na fase processual de pronúncia.

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 REJEITAR PRELIMINAR
E NEGAR PROVIMENTO, À UNANIMIDADE.

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2004.
- Márcia Milanez - Relatora.

Notas taquigráficas

A Sr.ª Des.ª Márcia Milanez - Devair Nestor
de Souza, já qualificado nos autos, foi denun-
ciado como incurso nas sanções do art. 121,
caput, Código Penal, e art. 10, caput, da Lei nº
9.437/97, porquanto, em 20 de março de 2000,
por volta das 19 horas, na localidade de Jardim,
situada na zona rural do Município de Carmo do
Paranaíba, em razão de desentendimentos ante-
riores, desferiu um golpe de faca nas costas da
vítima Cléber Rodrigues de Souza, apenas não
lhe causando a morte por circunstâncias alheias
à sua vontade (fls. 02/03).

Após regular instrução probatória, com
interrogatório (fls. 42), defesa prévia (fls. 45),
oitiva de testemunhas (fls. 55/57, 63 e 72) e ale-
gações finais das partes (fls. 75/77 e 80/82), o
MM. Juiz sentenciante pronunciou o acusado
nos termos em que foi denunciado (fls. 84/86).

Irresignado, interpôs o réu o presente
recurso (fls. 92/97), no qual requereu, preliminar-
mente, a anulação da decisão hostilizada, por
ausência de menção fundamentada do Magis-
trado quanto ao pedido de desclassificação do
delito para o crime de lesões corporais. No méri-
to, pleiteia sua absolvição sumária, ante a carac-
terização de excludentes de ilicitude (legítima
defesa) e culpabilidade (embriaguez), bem como,
alternativamente, pugna pela desclassificação
para o crime de lesões corporais simples, por
inexistência de animus necandi.

O Órgão Ministerial pugnou pelo não-
conhecimento do recurso, por intempestividade,
e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a
rejeição da preliminar argüida (fls. 99/105). O
Magistrado a quo, na oportunidade da retra-
tação, optou pela integral manutenção da
decisão combatida (fls. 106/107).

A douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo conhecimento do recurso e seu improvi-
mento, com a rejeição da preliminar argüida (fls.
111/116).
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É o breve relatório.

Conheço do recurso interposto, eis que
presentes os requisitos objetivos e subjetivos
de sua admissibilidade, nos termos do art. 581,
IV, do Código de Processo Penal.

Desde logo, saliento que, inobstante tenha
o ilustre Representante do Parquet junto à
primeira instância entendido que o recurso se
apresentava intempestivo, concebo que não há
obstáculo ao conhecimento da súplica defensiva,
conforme bem explicitou a douta Procuradoria de
Justiça.

Isto porque o réu vem sendo assistido por
defensora dativa, nomeada pelo douto Magis-
trado a quo em virtude da inexistência de defen-
sora pública na localidade (termo de audiência
de fls. 54). Desse modo, a combativa causídica
atua no feito na qualidade daquela, fazendo jus
às prerrogativas do órgão insculpido no art. 134
da Constituição Federal.

Dispõe o art. 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50,
com a redação dada pela Lei nº 7.871/89:

§ 5º Nos Estados onde a Assistência Judiciária
seja organizada e por eles mantida, o Defensor
Público, ou quem exerça cargo equivalente,
será intimado pessoalmente de todos os atos
do processo, em ambas as Instâncias, contan-
do-se-lhes em dobro todos os prazos.

A Dr.ª Elizete Maria de Melo foi nomeada
tão-somente em razão da inexistência de defen-
sor público na comarca. Assim, ela exercia cargo
equivalente àquele, nos termos da norma supra-
transcrita, beneficiando-se da contagem dos pra-
zos em dobro.

A extensão dessa prerrogativa a defensor
dativo é fortemente prevalente na jurisprudência
pátria, coadunando-se com uma interpretação
mais favorável ao réu. Vejamos:

Recurso - Defensor público - Intimação pes-
soal - Prazo em dobro - Tempestividade. -
Segundo a Lei de Assistência Judiciária, o
defensor dativo deve ser intimado pessoal-
mente dos atos processuais e goza de prazo

dobrado para recorrer. Recurso tempestivo.
Lei 1.060/51, art. 5º, § 5º (TJMG - Processo nº
1.0000.00.188473-3/000 - Relator: Campos
Oliveira - Data do acórdão: 19.10.2000 - Data
da publicação: 17.11.2000).

Para verificação da tempestividade do recurso,
é necessário verificar a data que se deve consi-
derar como a da intimação, conforme dispõe a
Corregedoria de Justiça para certas comarcas,
bem como o fato de o réu estar sendo defendi-
do por defensor dativo, que faz jus à contagem
em dobro de todos os prazos (TJMG -
Processo nº 1.0000.00.306922-6/000 - Relator:
José Antonino Baía Borges - Data do acórdão:
14.11.2002 - Data da publicação: 06.12.2002).

Em acato ao princípio da eqüidade no trata-
mento a todos os réus, e por interpretação
extensiva (ut art. 2º, CPP), o defensor dativo
deve usufruir de contagem em dobro de todos
os prazos (TJRS - RJTJERGS, 150/250).

Nas comarcas em que ainda não foram cria-
dos os órgãos da Defensoria Pública, previs-
tos no art. 134 da CF, o defensor dativo, em
face do exercício do múnus público, faz jus à
contagem em dobro do prazo, nos termos do
art. 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50, pois àquela
fica equiparado (TACRSP - RT, 760/642)
(todos os grifos nossos).

Portanto, tratando-se de réu hipossuficiente
e inexistindo defensor público na comarca, a
defensora dativa nomeada teria dez dias para
interpor o recurso em sentido estrito (dobro do
prazo previsto no art. 586 do Código de Processo
Penal). Tendo observado tal prazo, dito recurso se
mostra tempestivo.

Consta dos autos que, em 20 de março de
2000, por volta das 19 horas, na localidade de
Jardim, situada na zona rural do Município de
Carmo do Paranaíba, em razão de desentendi-
mentos anteriores, o recorrente desferiu um golpe
de faca nas costas da vítima Cléber Rodrigues de
Souza, apenas não lhe causando a morte por
circunstâncias alheias à sua vontade.

A ilustre defesa recorreu da decisão de
pronúncia, requerendo, em preliminar, a anulação
da mesma, em virtude de uma suposta ausência
de menção fundamentada à rejeição de sua tese
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de desclassificação do crime de homicídio para o
de lesões corporais.

Neste ínterim, preciosa a ponderação
feita pela douta Procuradoria de Justiça:

(...) sem razão a preliminar do réu. É que a
sentença cujos fundamentos desconstituem,
por indução lógica - em função do silogismo
desenvolvido -, todas as verdadeiras teses
sustentadas pela defesa não merece a pecha
de ‘nula’ a pretexto de cerceamento de defesa
por não ter tratado daquelas de forma especí-
fica. Assim, se, no decorrer da fundamentação,
o magistrado desenvolve raciocínio lógico, de
modo a arredar implicitamente as alegações do
acusado, não se pode alegar vício em razão da
falta de referência, na sentença, ao argumento
do réu que, durante o silogismo desenvolvido
pelo julgador, se viu claramente repudiado.
Assim, reconhecida pelo MM. Juiz, de forma
fundamentada, a tentativa de homicídio, estava
repudiada a pretensão desclassificatória para
lesões corporais (fls. 115).

De fato, a leitura atenta da decisão de fls.
84/86 demonstra que estariam presentes os pres-
supostos da admissibilidade da acusação de
crime de homicídio simples, em sua autoria e
materialidade. Desse modo, ao fundamentar seu
entendimento de plausibilidade da imputação
exordial, indubitavelmente rejeita a tese de carac-
terização do delito de lesões corporais, até
mesmo porque o perfeito delineamento de seu
dolo - animus necandi - será objeto de decisão
pelo soberano Tribunal do Júri, que possui a com-
petência constitucional para tais casos.

Saliente-se ainda que o decisum faz
menção expressa ao depoimento da testemunha
Valdir Moreira de Souza (fls. 72), no qual é nar-
rada, cristalinamente, a intenção do réu de matar
a vítima, sendo cediço que não seria necessário
ao Magistrado transcrever tais declarações. A
referência feita a estas basta como indício de
dolo homicida, a justificar a continuidade do feito
perante o Sodalício Popular.

Ademais, ainda que o vício existisse (o
que não vislumbro, in casu), o mesmo restaria
sanado pelo MM. Juiz, quando do despacho de
manutenção da decisão de pronúncia (fls.

106/107), no qual explicitou sua convicção de
que o elemento subjetivo do tipo penal do art.
121 do Código Penal estaria configurado, o que
antes tinha permanecido implícito (mas não
menos palpável).

Nestes termos, rejeito a preliminar argüida.

No mérito, pleiteia a combativa defesa do
recorrente sua absolvição sumária, ante a carac-
terização de excludentes de ilicitude (legítima
defesa) e culpabilidade (embriaguez), bem como,
alternativamente, pugna pela desclassificação
para o crime de lesões corporais simples, por
inexistência de animus necandi.

Primeiramente, quanto ao pedido de acolhi-
mento da excludente de ilicitude de legítima defe-
sa própria, observo que não há nos autos prova
cabal neste sentido, o que seria necessário para a
satisfação da pretensão defensiva. Inexiste nos
autos um conjunto de elementos de convicção
suficientemente robusto, coeso e apto a absolver
o réu, nesta fase processual (na qual vigora o
princípio in dubio pro societate).

Ademais, apesar de haver nos autos indí-
cios de que a conduta delituosa ocorreu durante
uma briga entre acusado e vítima, parece-me
que, ainda que se visualizasse a hipotética ocor-
rência de uma agressão anterior por parte de
Cléber, apenas isto não bastaria à caracterização
da legítima defesa, que depende de outros fato-
res, como, por exemplo, a proporcionalidade da
reação, com o uso dos meios necessários para
tanto. Tal aspecto, na atual fase processual, não
paira cristalino e indubitável nos autos, o que
inviabiliza sua absolvição sumária.

Desse modo, ausentes, por ora, os requi-
sitos caracterizadores da legítima defesa,
segundo disposto no art. 25 do Código Penal,
inviável o pleito absolutório. Neste sentido:

Na fase de pronúncia as causas que con-
duzam à absolvição sumária desafiam, para o
seu acolhimento, prova inconcussa de sua
caracterização. Inexistindo prova dessa
natureza, caberá ao Tribunal do Júri examinar
a procedência da excludente invocada (TJMG
- Processo nº 279.254-7 - Relator: Herculano
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Rodrigues - Data do acórdão: 26.09.2002 -
Data da publicação: 23.10.2002).

Processual penal. Recurso especial. Homicídio
doloso. Absolvição sumária. - Na fase de pronún-
cia, reconhecida a materialidade do delito, qual-
quer questionamento ou ambigüidade faz incidir
a regra do brocardo in dubio pro societate. As
justificativas só podem ser admitidas, no iudicium
accusationis, quando evidentes e inquestio-
náveis. Reconhecidos aspectos essenciais
polêmicos, no próprio voto do acórdão atacado
(adotado por maioria), a absolvição combatida
se apresenta inadequada ao disposto nos arts.
408 e 411 do CPP. (Precedentes) (STJ - Acórdão
REsp 485.775/DF - Relator: Min. Felix Fischer -
Data da decisão: 09.09.2003 - DJ de:
20.10.2003, p. 00289).

Criminal. Recurso especial. Homicídio. Pro-
núncia. Absolvição sumária. Legítima defesa
não evidenciada de plano. Existência de duas
versões. Competência do Tribunal do Júri para
o exame da ocorrência da excludente - (...)
Somente em decorrência de circunstância
demonstrada de plano e estreme de dúvidas, a
incompetência do Júri se tornaria visível, pois
cabe exclusivamente ao Juiz Natural da causa
concluir pela caracterização, ou não, de exclu-
dente que não se mostra incontroversa (STJ -
Acórdão REsp 79.562/DF - Relator: Min. Gilson
Dipp - Data da decisão: 08.06.2000 - DJ de:
21.08.2000, p. 00158) (grifos nossos).

O mesmo se diga em relação à embriaguez
do recorrente, que somente isenta o agente de
pena quando se apresentar completa e involun-
tária, nos termos do art. 28 do Código Penal,

inexistindo elementos nos autos, por ora, que per-
mitam afirmar com total segurança que tal hipótese
estaria configurada.

Em relação ao pedido de desclassificação
para o delito de lesões corporais, conforme já dito
na análise da preliminar levantada, a própria con-
duta do réu - ao dar uma facada nas costas da víti-
ma, inclusive perfurando seu pulmão (laudo de fls.
20/22-v.) - já se mostraria suficiente para se con-
cluir, ainda que precariamente, que o mesmo não
visava apenas lesionar a vítima. O depoimento da
testemunha Valdir Moreira de Souza reforça os
indícios de existência de efetivo animus necandi
por parte de Devair. Desse modo, havendo um
suporte probatório minimamente plausível de
ocorrência de delito de homicídio tentado, seu
julgamento deve ser deixado para o órgão consti-
tucionalmente soberano para tal mister.

Ante o exposto, em conformidade com o
parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço
do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, com
a rejeição da preliminar argüida, nos termos supra-
delineados.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Sérgio Braga - De acordo.

O Sr. Des. Armando Freire - De acordo.

Súmula - À UNANIMIDADE, REJEITARAM
PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

TÓXICO - CULTIVO DE MACONHA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO - DESTINAÇÃO A
CONSUMO PRÓPRIO - IRRELEVÂNCIA - REGIME INTEGRALMENTE FECHADO - PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE - SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS -

INVIABILIDADE - SURSIS - REQUISITOS LEGAIS NÃO SATISFEITOS 

- Comprovadas autoria e materialidade do delito de cultivo de maconha, inviáveis tanto o pedido
de absolvição quanto a pretensão desclassificatória para o crime previsto no art. 16 da Lei de
Tóxicos, que não contempla a conduta de “cultivar”, razão pela qual a comprovação da finalidade
mercantil se torna prescindível para a incursão do réu nas sanções mais severas do caput do art.
12 do citado diploma legal.
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- O tráfico de entorpecentes é delito assemelhado a hediondo, em relação ao qual deve o
condenado cumprir sua reprimenda em regime integralmente fechado, não sendo possível ser
beneficiado pela substituição da privação de liberdade por pena restritiva de direitos, medida
esta incompatível com o rigor legal dado a tais condutas.

- O patamar legal mínimo disposto para quem incide no art. 12, § 1º, II, da Lei nº 6.368/76 inviabiliza
a concessão de sursis, por não-satisfação de seu requisito de ordem objetiva.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0473.04.004205-2/001 - Comarca de Paraisópolis - Relatora: Des.ª
MÁRCIA MILANEZ

Ementa oficial: Apelação criminal - Cultivo
de “maconha” - Absolvição - Impossibilidade -
Autoria e materialidade comprovadas - Desclas-
sificação delitiva - Destinação a consumo próprio -
Irrelevância - Precedentes - Concessão de regime
aberto - Vedação legal - Substituição da privação
de liberdade por pena restritiva - Inviabilidade -
Sursis - Não-preenchimento dos requisitos legais
- Recurso conhecido e desprovido. - Compro-
vadas autoria e materialidade do delito de cultivo
de planta de “maconha”, inviáveis tanto o pedido
de absolvição quanto a pretensão desclassifi-
catória para o crime previsto no art. 16 da Lei de
Tóxicos, que não contempla a conduta de “culti-
var”, razão pela qual a comprovação da finalidade
mercantil se torna prescindível para a incursão do
réu nas sanções mais severas do caput do art. 12
do citado diploma legal. O tráfico de entorpe-
centes é delito assemelhado a hediondo, em
relação ao qual deve o condenado cumprir sua
reprimenda em regime integralmente fechado,
não sendo possível ser beneficiado pela substi-
tuição da privação de liberdade por pena restritiva
de direitos, medida esta incompatível com o rigor
legal dado a tais condutas. O patamar legal míni-
mo disposto para quem incide no art. 12, § 1º, II,
da Lei nº 6.368/76 inviabiliza a concessão de sur-
sis, por não-satisfação de seu requisito de ordem
objetiva.

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 jul-
gamentos e das notas taquigráficas, EM
NEGAR PROVIMENTO, À UNANIMIDADE.

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2004.
- Márcia Milanez - Relatora.

Notas taquigráficas

Proferiu sustentação oral, pelo apelante,
a Dr.ª Ciomara Aline de Castro Ribeiro.

A Sr.ª Des.ª Márcia Milanez - Reinaldo
Pereira dos Santos Júnior, já qualificado nos
autos, foi denunciado como incurso nas sanções
do art. 12, § 1º, II, da Lei nº 6.368/76, porquanto,
em 12 de janeiro de 2004, por volta das 16h30m,
na Rua Maria Francisca de Freitas, 60, Bairro
Quilombo, Município de Conceição dos Ouros,
Comarca de Paraisópolis, o policial militar Nilton
Afonso da Silva, acompanhado por testemunhas,
adentrou na residência do acusado e logrou êxito
em apreender dentro de seu guarda-roupa um pé
de maconha, plantado em um balde de plástico
(fls. 02/04).

Após regular instrução probatória, com
defesa preliminar (fls. 38/65), interrogatório (fls.
134/135), oitiva de testemunhas (fls. 136/142) e
alegações finais das partes (fls. 157/161 e
181/185), o MM. Juiz sentenciante acolheu os
termos da exordial para condenar o acusado à
pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime
integralmente fechado, e a 50 (cinqüenta) dias-
multa, à razão mínima (fls. 187/194).

Irresignado, apelou o réu (fls. 217/218),
requerendo, em suas razões, sua absolvição por
aticipidade da conduta de cultivo de maconha
sem finalidade mercantil, ou a desclassificação
para o art. 16 da Lei de Tóxicos. Pugna, ainda,
pela fixação da reprimenda no mínimo legal, em
razão da ausência de causas que justifiquem sua
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majoração e pela incidência da atenuante de con-
fissão espontânea, bem como requer a con-
cessão do regime aberto e do benefício de subs-
tituição da privação de liberdade pela sanção
restritiva de direitos e, alternativamente, o defe-
rimento da suspensão condicional da pena (fls.
219/224).

O Órgão Ministerial, em contra-razões
recursais, pugnou pelo conhecimento e despro-
vimento do apelo (fls. 226/232), no mesmo sen-
tido opinando a douta Procuradoria de Justiça
(fls. 254/275).

É o breve relatório.

Conheço da apelação interposta, eis que
presentes os requisitos objetivos e subjetivos
de sua admissibilidade.

Inexistentes quaisquer preliminares sus-
citadas ou nulidades argüíveis de ofício.

Consta dos autos que, em 12 de janeiro
de 2004, por volta das 16h30m, na Rua Maria
Francisca de Freitas, 60, Bairro Quilombo,
Município de Conceição dos Ouros, Comarca
de Paraisópolis, o policial militar Nilton Afonso
da Silva, acompanhado por testemunhas, aden-
trou na residência do apelante e logrou êxito em
apreender dentro de seu guarda-roupa um pé
de maconha, plantado em um balde de plástico.

Primeiramente, insta consignar que a
materialidade delitiva se encontra sobejamente
comprovada pelo auto de apreensão (fl. 14),
laudo de constatação (fl. 19) e laudo toxicológico
definitivo (fl. 171), além de restar incontroversa
nos autos.

Da mesma forma, não pairam dúvidas
acerca da posse e propriedade do pé de maconha
apreendido, o que foi cristalinamente confessado
pelo recorrente tanto em inquérito policial (fls.
08/09) quanto em interrogatório judicial (fls.
134/135), confissão esta corroborada pelo depoi-
mento do policial militar Nilton Afonso da Silva (fl.
138). Outrossim, nítido o conhecimento do réu
acerca da qualidade da planta por ele cultivada,
ou seja, sabia tratar-se de pé de maconha.

Feitas tais ponderações, observo que a
discussão principal trazida à baila atine à me-
lhor adequação típica da conduta do acusado,
ou seja, se o cultivo de uma planta de maconha
pelo apelante configuraria o delito previsto no
art. 12 ou no art. 16 da Lei de Tóxicos, ou se
seria fato atípico. Tal embate remonta à questão
de ser exigida ou não a comprovação da finali-
dade mercantil com dito cultivo.

Após refletir detidamente sobre tal situa-
ção, aquiescendo à jurisprudência amplamente
predominante em nosso Superior Tribunal de
Justiça e no Direito Pátrio em geral, compartilho
do entendimento de que, não tendo o tipo penal
descrito no art. 12, §1º, II, da Lei nº 6.368/76,
mencionado o elemento subjetivo específico -
qual seja, o intento de comercialização ou distri-
buição -, basta à incidência da sanção mais
gravosa a conduta de cultivar, semear ou fazer
a colheita de planta destinada à preparação do
entorpecente.

Desde logo, saliento que me parece inca-
bível o pleito absolutório, a uma, porque autoria
e materialidade estão devidamente demons-
tradas nos autos, conforme supra-explicitado; a
duas, pois tal concepção equivaleria a negar
vigência à norma acima mencionada, em uma
interferência arbitrária do Judiciário sobre o
Legislativo; a três, porque, em uma análise
político-sociológica, mas não menos relevante,
a consideração da suposta atipicidade do culti-
vo de maconha configuraria uma irresponsável
anuência do Judiciário com a disseminação do
uso de tóxicos, o que não condiz com suas
precípuas funções constitucionais.

Quanto ao pedido de desclassificação,
novamente friso que o mesmo não se apresenta
viável, por duas razões principais: a primeira, já
referenciada acima, consiste no fato de que o tipo
imputado a Reinaldo não exige a configuração da
finalidade mercantil, que resta, assim, prescindível,
diante da comprovação da autoria do cultivo e da
qualidade da substância plantada; o outro motivo
reside na constatação de que a conduta do réu
(cultivar) não encontra previsão no art. 16 da Lei de
Tóxicos, o que impede a condenação do réu por
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este crime, em consonância com os ditames do
princípio da legalidade estrita.

Assim já decidi em outra oportunidade:

Ementa: Apelação criminal - Condenação nos
termos do art. 12, § 1º, II, da Lei nº 6.368/76 (...)
- Desclassificação - Impossibilidade - Não-
preenchimento dos elementos típicos do art. 16
da Lei de Tóxicos - Crime que não exige a com-
provação da finalidade mercantil (...) (TJMG -
Processo nº 1.0000.00.327963-5/000 -
Relatora: Márcia Milanez - Data do acórdão:
03.02.2004 - Data da publicação: 10.02.2004).

Esta Corte vem perfilhando o mesmo
entendimento:

Tóxicos - Cultivo de maconha - Desclassificação
para uso próprio - Inadmissibilidade. - O tipo pre-
visto no art. 12, § 1º, II, da Lei 6.368/76, não
admite a desclassificação para uso próprio. O
tipo se esgota no dolo, sendo desnecessário,
para a configuração do delito, a demonstração
da finalidade de traficar ou de mercancia (TJMG
- Processo nº 1.0687.03.024849-0/001 - Relator:
Gudesteu Biber - Data do acórdão: 21.09.2004 -
Data da publicação: 28.09.2004).

Cultivo de maconha - Destinação do produto -
Irrelevância - Autoria do delito - Prova insuficiente
- Condenação - Inadmissibilidade. Quem cultiva
maconha, independentemente da finalidade da
ação, fica sujeito às sanções constantes no
caput do art. 12 da Lei nº 6.368/76 (TJMG -
Processo nº 1.0000.00.175233-6/000 - Relator:
José Arthur - Data do acórdão: 16.03.2000 - Data
da publicação: 07.04.2000).

No caso de plantação de maconha a lei não dis-
tingue se o seu destino é a venda ou o uso
próprio (TJMG - AC 13.177 - Rel. Gonçalves de
Rezende - RF, 274/300).

Os demais tribunais pátrios, em sua
grande maioria, não entendem de outra forma.
Vejamos:

Comete o delito de tráfico ilícito de substância
entorpecente, por equiparação ao typus funda-
mental, quem cultiva, indevidamente, a erva
maconha, irrelevantes a finalidade do produto e
o tamanho da plantação (TJRJ - AC 1.049/89 -
Rel.: Enéas Machado Cotta - RDTJRJ, 11/345).

Se ‘tipicidade é a conformidade do fato à diretriz
traçada na lei’, não pode ser condenado no art.
16 da Lei 6.368/76 quem foi denunciado por
infração ao art. 12, §1º, II, do mesmo diploma,
acusado de plantar e cultivar árvore destinada à
produção de maconha (TJSP - AC 8.544-3 -
Rel.: Weiss de Andrade - RT, 555/324).

No caso de cultivo, irrelevante se mostra a
destinação do produto. Decorre dos termos
legais que quem cultiva maconha, indepen-
dentemente da finalidade da ação, está
sujeito às sanções contidas no caput do art.
12 da Lei 6.368/76 (TJRS - AC - Rel. Antero
Ryff Leiras - RJTJRS, 83/84).

(...) o fato do agente semear e vir cultivando
maconha, com plena consciência da ilicitude
desse procedimento, por si só, tipifica sua
conduta. Não há indagar se ia ou não destinar
a erva proibida a consumo (TACRIM-SP - AC
- Rel.: Franciulli Netto - j. em 22.12.1977).

A figura do art. 12, § 1º, II, da Lei 6.368/76 dis-
pensa tanto a condição de traficante como a de
usuário, pois que se atém à semeadura e cultura
de substância tóxica, não importando sua finali-
dade (...) (TJPR - AC 504/82 - Rel. Armando
Carneiro - RT, 585/343) (todos os grifos nossos).

Em precedente memorável, nosso augusto
Superior Tribunal de Justiça assim explicou:

O tipo subjetivo, no art. 12, § 1º, inciso II, da
Lei nº 6.368/76, se esgota no dolo, sendo
despicienda a ocorrência ou a demonstração
de qualquer finalidade relacionada com o
fornecimento comercial ou gratuito a terceiros.
Trata-se de tipo congruente. A incriminação
está aí, também, voltada para o combate à
divulgação e disseminação do uso de droga.
Já o tipo subjetivo, no art. 16 da Lei nº
6.368/76, restrito (como tipo misto alternativo)
nos núcleos de adquirir, guardar ou trazer con-
sigo, é que exige a finalidade adicional do
exclusivo uso próprio. Trata-se, neste caso,
sim, delictum sui generis, de tipo incongruente.
(...) A destinação da droga, aqui, pouco impor-
ta dado o acentuado perigo que representa o
procedimento alinhado no tipo enfocado. Vale
destacar que, como a maioria dos delitos con-
tra a saúde pública, tem-se aqui um caso de
perigo presumido. (...) Portanto, dada até a
materialidade concreta, a desclassificação
operada em sede de tipificação refoge ao
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sistema legal em vigor (STJ - Relator: Min.
Felix Fischer - Recurso Especial nº 316.617 -
SC 2001/0039992-4) (grifos nossos).

Diante do já exposto, inviáveis os pedidos
de absolvição ou desclassificação, mostrando-se
correta a condenação do apelante nos termos do
art. 12, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.368/76.

Em relação ao pedido de fixação da pena
no mínimo legal, ante a ausência de causas para
sua majoração, observo que a sanção já foi fixada
pelo douto Magistrado a quo nos patamares legais
mínimos - três anos de reclusão e cinqüenta dias-
multa - descabendo qualquer irresignação neste
sentido. Da mesma forma, prejudicada restou a
incidência da atenuante de confissão espontânea,
nos termos da Súmula Criminal nº 42 desta Corte.

As pretensões referentes à determinação
do regime prisional aberto e a posterior substi-
tuição da privação de liberdade pela pena restri-
tiva de direitos não se mostram cabíveis, in
casu, uma vez que se trata de delito asseme-
lhado a hediondo.

Aproveito a oportunidade para mais uma
vez manifestar que me filio à corrente, ampla-
mente majoritária e já sedimentada pelas Cortes
Jurisdicionais Superiores, de que a exigência de
cumprimento de pena em regime integralmente
fechado, prevista na Lei de Crimes Hediondos, é
constitucionalmente válida e eficaz. Vejamos:

O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido de que não é incon-
stitucional o parágrafo 1º do art. 2º da Lei nº
8.072/90, quando impõe o regime integral-
mente fechado, no cumprimento de penas por
crimes hediondos, nela definidos (HC nº
69.657) (HC 81.410/SC - Relator(a): Min.
Sydney Sanches - Julgamento: 19.02.2002 -
Publicação: DJ de 21.06.02).

Tal entendimento, inclusive, já foi sumulado
por esta Corte (Enunciado de nº 46) e por nosso
Pretório Excelso (Enunciado de nº 698). Deste
modo, deverá o apelante cumprir sua pena pelo
delito previsto no art. 12, § 1º, II, da Lei de Tóxicos,
em regime integralmente fechado, como determi-
nado em sentença.

Quanto à substituição da pena privativa
de liberdade pela restrição de direitos, reafirmo
nesta oportunidade meu posicionamento de
que tal benefício é incabível em caso de crimes
hediondos ou a eles assemelhados. Assim, os
condenados por tais delitos não devem receber
tal benefício, em uma interpretação lógico-
teleológica da norma expressa no § 1º do art. 2º
da Lei nº 8.072/90.

Não faria sentido o legislador impedir a
progressão de regime em tais casos - com o
nítido escopo de manter o réu preso, em regime
fechado, durante todo o tempo de pena - se
fosse possível aplicar a ele uma pena restritiva
de direitos, que visa, justamente, evitar a custó-
dia do condenado.

Nossas Cortes Superiores já firmaram
seu entendimento nesta mesma linha:

A substituição de pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, trazida ao Código
Penal pela Lei nº 9.714/98, é incompatível e
inaplicável ao crime de tráfico de entorpe-
centes, tendo em vista a proibição imposta
pela Lei nº 8.072/90 (STJ - Acórdão RHC
14.557/SP - Relator Min.: Gilson Dipp - DJ de
03.11.2003, p. 00327).

Substituição por pena restritiva de direitos (Lei
9.714/98). Impossibilidade. - O benefício da sub-
stituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos, previsto nos artigos 44 e
seguintes do Código Penal, com as modi-
ficações introduzidas pela Lei 9.714/98, não se
aplica ao crime de tráfico de entorpecentes, deli-
to equiparado a hediondo, tendo em vista o dis-
posto no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, que deter-
mina expressamente o cumprimento da pena
em regime integralmente fechado. Precedentes
(STF - HC 81.259/PE - Relator(a): Min. Ellen
Gracie - Julgamento: 05.02.2002 - Órgão
Julgador: Primeira Turma - Publicação: DJ de
15.03.2002, p. 00033) (todos os grifos nossos).

Por fim, destaco que o pedido de deferi-
mento da suspensão condicional da pena não
encontra amparo legal, pois o quantum da
reprimenda imposta ao apelante é superior ao
limite quantitativo disposto no art. 77, caput, do
Código Penal.
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Ante o exposto, conheço do recurso e, no
mérito, nego-lhe provimento, nos termos supra-
delineados, mantendo-se a sentença objurgada
in totum, por irreparável.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Sérgio Braga - Ouvi com
atenção a sustentação oral, apesar de a mesma
ter sido lida, o que dificulta o acompanhamento,
devendo os textos ser apresentados na forma de
memorial, para que possamos ter mais tempo de
refletir. Entretanto, confesso que a citação de dois
artigos que não conheço me despertaram dúvidas
e, por isso, peço vista dos autos.

Súmula - PEDIU VISTA O REVISOR,
APÓS A RELATORA NEGAR PROVIMENTO.

Notas taquigráficas

O Sr. Presidente (Des. Sérgio Braga) - O
julgamento deste feito foi adiado na sessão do
dia 30.11.2004, a meu pedido, após votar a
Relatora, negando provimento.

O meu voto é o seguinte:

Pedi vista na sessão anterior por ter uma
dúvida em função das colocações feitas na tri-
buna pela combativa defensora do apelante.
Entretanto, não vejo como deixar de subscrever
na sua totalidade o voto da Relatora, que equa-
cionou, realmente, de maneira definitiva e acer-
tada a questão.

Com a Relatora.

O Sr. Des. Armando Freire - Ponho-me
de pleno acordo com a em. Desembargadora
Relatora, para manter a condenação do
apelante.

Contudo, permito-me, como tenho feito
em outras oportunidades, apenas registrar a
ressalva do meu entendimento quanto à pro-
gressão de regime e/ou substituição da pena,
em acatamento à jurisprudência desta 1ª
Câmara Criminal.

Súmula - À UNANIMIDADE, NEGARAM
PROVIMENTO.

ESTELIONATO - CRIME CONTINUADO - CONCURSO DE PESSOAS - QUADRILHA OU BANDO -
INCOMPATIBILIDADE - FALSIDADE IDEOLÓGICA - POTENCIALIDADE DE DANO -

INEXISTÊNCIA - DENÚNCIA - ACUSADOS - POSSIBILIDADE DE DEFESA - NULIDADE
INEXISTENTE - ESTAGIÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ASSINATURA - IRRELEVÂNCIA

- A deficiência da denúncia não enseja a nulidade do processo se narrada a conduta dos acusados,
que puderam defender-se com amplitude. Ademais, os fatos podem assumir contornos diversos
durante a instrução judicial, não se podendo exigir da peça vestibular que consigne riqueza de
detalhes.

- O fato de também constar da denúncia, regularmente formulada por membro do Ministério
Público, assinatura de estagiário daquele órgão não apresenta qualquer relevância, sendo ape-
nas um dado complementar.

- A impossibilidade da existência sequer da potencialidade de dano desnatura o delito de falsidade
ideológica.

- A figura da continuidade delitiva, por força da fictio juris do delito único, é incompatível com o
crime de quadrilha ou bando, restando a prática delitiva única em concurso de pessoas.

-:::-
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Ementa oficial: Estelionato em conti-
nuidade delitiva - Falsidade ideológica -
Quadrilha ou bando - Preliminares defensivas
rejeitadas - Materialidade e autoria dos crimes
de estelionato comprovadas. - A impossibili-
dade da existência sequer da potencialidade de
dano desnatura o delito de falsidade ideológica.
- A figura da continuidade delitiva, por força da
fictio juris do delito único, é incompatível com o
crime de quadrilha ou bando, restando a prática
delitiva única em concurso de pessoas. - Impro-
vido o recurso defensivo e parcialmente provido
o recurso da acusação.

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 julga-
mentos e das notas taquigráficas, EM REJEITAR
PRELIMINARES, DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFE-
SA, À UNANIMIDADE.

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2004.
- Sérgio Braga - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Sérgio Braga - Wallen Cristiano
Santos Costa, Ildésio Miranda Costa, Wilker
Fabrício Miranda Santos Costa e Karynne de
Aguiar Sathler foram denunciados perante a
MM.ª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca
de Lajinha, como incursos nas sanções do artigo
171, caput, por diversas vezes, na forma do art.
71, c/c art. 61, inciso II, alínea g, e art. 288, na
forma do art. 69, imputando-se ao primeiro
denunciado, Wallen, também o crime do art. 297,
todos do Código Penal.

Ao final da instrução criminal, pretendeu
o MP que a imputação relativa ao art. 297 fosse
emendada para o art. 299 do mesmo diploma,
e, pela decisão de fls. 1.442/1.458, Wilker e
Karynne foram absolvidos, e condenados os
dois primeiros acusados:

Wallen Cristiano Santos Costa, nas
penas do art. 171, caput, c/c art. 61, II, g, na
forma do art. 71, todos do Código Penal, a dois
anos e seis meses de reclusão, em regime ini-
cial aberto, e a trezentos e sessenta dias-multa,
com valor unitário mínimo legal, substituída a
pena corporal por duas penas restritivas de
direitos, na forma de prestação de serviço à
comunidade, pelo tempo da pena, e prestação
pecuniária, no valor de dez salários mínimos,
como for indicado pelo juízo da execução, e
absolvido das demais imputações.

Ildésio Miranda Costa, nas penas do art.
171, caput, na forma do art. 71, c/c art. 29,
todos do Código Penal, a um ano e oito meses
de reclusão, em regime inicial aberto, e a
trezentos e sessenta dias-multa, com valor
unitário mínimo legal, também substituída a
pena corporal por duas penas restritivas de
direitos, na forma de prestação de serviço à
comunidade, pelo tempo da pena, e prestação
pecuniária, no valor de dez salários mínimos,
como for indicado pelo juízo da execução, e
também absolvido das demais imputações.

Irresignados com a decisão, apelaram o
Ministério Público (fls. 1.462) e os condenados
(fls. 1.491/2), protestando estes por arrazoarem
em segunda instância.

O Ministério Público, em suas razões (fls.
1.463/1.489), reitera substancialmente suas
alegações finais, complementadas com a
análise dos delitos imputados comparados com
a sentença, para ao final pedir a condenação

- Se os acusados, ainda que repetidas vezes, praticaram o crime de estelionato, em sua forma
básica, reconhecida a figura da continuidade delitiva, a figura da quadrilha ou bando há de ser
excluída pelo desatendimento da elementar de pluralidade de delitos.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0000.00.345919-5/000 - Comarca de Lajinha - Relator: Des.
SÉRGIO BRAGA
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dos apelados, precisamente, Wallen, também
pelos artigos 288 e 299, Ildésio, também pelo
art. 288, e Wilker e Karynne, pelos artigos 171,
caput, e 288, todos do Código Penal, em con-
curso material de crimes.

Os apelados, em contra-razões conjuntas
(fls. 1.495/1.505), como se estivessem recorrendo,
suscitam preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, porque não teria sido
cumprida diligência requerida e deferida. No méri-
to, afirmam, em síntese, que as provas teste-
munhais alinhadas pelo Promotor Público são da
fase inquisitorial, sem valor probatório; que o crime
de quadrilha exige a união para a prática de
crimes, e não de apenas um crime; que o alegado
crime de falsidade não passou de conduta-meio
para os estelionatos; que Ildésio simplesmente aju-
dou seu filho Wallen a fugir; que Wilker e Karynne
nenhum crime cometeram, pedindo a absolvição
do segundo apelado e a manutenção da decisão
quanto aos demais.

Wallen e Ildésio, em suas razões comuns
de recurso (fls. 1.511/1.520), apresentadas
perante este egrégio Tribunal, alegam que o
apelante Ildésio, pai de Wallen, somente se
envolveu após os crimes de estelionato, exata-
mente na tentativa de livrar seu filho da prisão,
com quem tentou fugir, não sendo crime a sua
adesão após consumação daqueles, pedindo,
pois, sua absolvição, por atipicidade de conduta.
Quanto a Wallen, reiteram as preliminares de
nulidade processual já suscitadas em alegações
finais, quais sejam, de nulidade da denúncia, por
ilegitimidade ativa de parte, uma vez que a peça
exordial foi subscrita por estagiária de direito, sem
capacidade para tal, e de nulidade processual,
por cerceamento de defesa, pelo não-cumpri-
mento de diligências deferidas pelo juízo no sen-
tido de se requisitarem informações bancárias
diversas relativas à própria Cooperativa-vítima e
a alguns de seus diretores, e, no mérito, além de
suspeitas sobre a impossibilidade de lançamento
de dados no sistema de computação sem a
“senha” própria, exclusiva dos diretores Silas e
Josimar, que negaram havê-la passado ao
apelante, o recorrente limitou-se a conjeturar
sobre a participação de diretores nos crimes de
estelionato imputados a sua pessoa, nada apre-

sentando para ser analisado que pudesse elidir a
conduta imputada, pedindo ao final o decote das
majorantes e agravantes, mas sem qualquer jus-
tificativa, estendendo-se em pedir “a liberação” de
um veículo Dakota apreendido nos autos.

O Ministério Público de primeiro grau con-
trariou as razões de apelação (fls. 1.523/1.545),
rebatendo as preliminares suscitadas e as
questões de mérito, opinando pelo conhecimento
do recurso e seu improvimento.

O assistente do Ministério Público pela
COOCAFE, em manifestação de fls. 1.551/1.555,
aderiu às razões de recurso do Ministério Público,
passando a reiterar pedido de devolução dos veícu-
los apreendidos para que possam ser vendidos.

Quanto aos fatos, extrai-se da exordial
acusatória que os acusados Wallen Cristiano
Santos Costa, Ildésio Miranda Costa, Wilker
Fabrício Miranda Santos Costa e Karynne de
Aguiar Sathler,

no período de 19.01.2000 a 21.12.2000, na
Avenida Dr. Rubens Boechat de Oliveira, nº
25l-A, Centro, Lajinha/MG, na cidade e comar-
ca, com identidade de propósito, desígnio
único e liame de consciência, obtiveram para
si vantagem ilícita, em prejuízo da COOCAFE
(Cooperativa dos Cafeicultores da Região de
Lajinha Ltda.) mediante artifício ardiloso,
associando-se em união estável e perma-
nente, para os fins de cometer crimes.

Neste diapasão, o primeiro denunciado, que, à
época dos fatos, trabalhava no escritório da
referida COOCAFE, através de meio ardil,
lançou no sistema do computador vendas fictí-
cias de cerca de três mil e sessenta e quatro
sacas de café, alcançando a surpreendente cifra
de R$ 384.638,99, usando, para tanto, a cre-
dencial de cooperado de seu avô Dércio Ribeiro
Costa, emitindo inclusive nota de venda, na qual
era descontado o Funrural.

Mister sobrelevar que tais condutas delituosas
eram perpetradas em concurso com os demais
denunciados, seus parentes, que tiveram parte
dos valores supramencionados depositados em
suas contas bancárias. Por conseguinte, movi-
mentavam as referidas contas bancárias, bem
como a do primeiro denunciado, constando, em
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nome do primeiro, segundo e terceiro denuncia-
dos a propriedade de veículos automotor,
adquiridos com o produto do ilícito, conforme
cópia de documenta anexo.

Outrossim, verifica-se, na quaestio sub examine,
que os quatro denunciados se associaram em
quadrilha, numa união estável e permanente, e
não eventual, para a prática de condutas reite-
radas de estelionatos, em continuidade delitiva,
falsidade ideológica, entre outras condutas crimi-
nosas, inclusive, emitindo o primeiro denunciado
cheques nos valores de 25.000,00, 50.000,00, e
7.000,00 (conforme cópia xerox de fls.106), sus-
tando-os, em seguida, de forma fraudulenta, con-
forme declaração falsa inserida no documento
de fls. 107 (cópia xerox), com o fim de prejudicar
direito da Cooperativa dos Cafeicultores da
Região de Lajinha (COOCAFE).

Os apelados-apelantes foram processa-
dos regularmente, nos termos do relatório da
sentença, que ora adoto por suficiente.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer
de fls. 1.535/1.545, recomendando o conheci-
mento dos recursos e, superadas as prelimi-
nares, que seja improvido o recurso defensivo e
parcialmente provido o recurso ministerial, man-
tendo-se as condenações já decididas e esten-
dendo-as também aos co-réus Wilker Fabrício
Miranda Santos Costa e Karynne de Aguiar
Sathler, mantendo-se a absolvição quanto aos
crimes de quadrilha e falsidade ideológica, ainda
que sob outros argumentos.

Conheço dos recursos, pois presentes os
requisitos de admissibilidade e processamento.

Inicialmente, sem colocar a questão como
preliminar, alegam os recorrentes que a denúncia
“... não individualiza a participação de cada um...”,
passando a transcrever o parágrafo primeiro da
exordial.

Pois bem.

Ainda que não se tenha tecnicamente uma
preliminar, não é demais esclarecer que a peça
questionada narra com riqueza de detalhes a
conduta dos apelantes e dos demais acusados, e
da qual puderam defender-se com amplitude.

O entendimento do STF é pedagógico:

A deficiência da denúncia que não impede a
compreensão da acusação nela formulada não
enseja a nulidade do processo.

Ademais, os fatos podem assumir con-
tornos diversos durante a instrução judicial, não se
podendo exigir da peça vestibular que consigne
riqueza de detalhes:

A denúncia não passa de inicial do procedi-
mento 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 instru-
ção do feito pode aclarar os detalhes fáticos
dos atos praticados pelo acusado, não caben-
do absolvição por falta de correlação fática
entre a denúncia e a sentença (TACRIM-SP:
Apelação nº 5742493, Rel. Carvalho Neto, in
RJDTACRIM, v. 6, p. 79).

Destaque-se, também, que, em se tratando
de nulidade relativa, admitindo-se apenas para
argumentar, a inépcia da peça vestibular deveria
ter sido argüida no tríduo para a defesa. Como
isso não se deu, restou sanada.

Na mesma trincheira, já decidiu o
TACRIM-SP. Confira-se o seguinte acórdão,
dentre inúmeros outros:

Tratando-se de nulidade relativa, a inépcia da
denúncia deve ser argüida na ocasião oportuna,
arts. 572, inciso I, e 571 do CPP, sob pena de
ficar sanada (TACRIM-SP-Ap-Rel. Ítalo Galli -
JUTACRIM-SP, 31/393).

Quanto às preliminares de nulidade proces-
sual suscitadas pelo procurador de Wallen
Cristiano Santos Costa e Ildésio Miranda Costa:

1) Preliminar de nulidade da denúncia,
por ilegitimidade ativa de parte, uma vez que a
peça exordial foi subscrita por estagiária do
Ministério Público, sem capacidade para tal.

Sem qualquer razão o recorrente.

A forma como foi redigida a preliminar está
a sugerir que ela não tenha sido regularmente
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assinada pelo Promotor Público, com atribuições
perante a vara do processo, o que efetivamente
não ocorreu.

O fato de a denúncia estar assinada tam-
bém por estagiária do Ministério Público não
apresenta qualquer relevância, sendo apenas um
dado complementar, tendo a denúncia sido for-
mulada regularmente por membro do Parquet,
devidamente investido no cargo e que a assinou.

O julgado colacionado pelo Parquet, que
tomo a liberdade de reproduzir, esclarece a
questão:

O fato de constar da denúncia a assinatura do
estagiário do Ministério Público é apenas um
dado complementar, sem qualquer reper-
cussão técnica (Recurso em Sentido Estrito
nº 1.130.261/6, 5ª Câmara do TACRIM/SP,
Guarujá, Rel. Cláudio Caldeira, j. em
17.03.1999, un.).

Rejeito a preliminar.

2) Preliminar de nulidade processual por
cerceamento de defesa, pelo não-cumprimento
de diligências deferidas pelo juízo no sentido de
se requisitarem informações bancárias diversas
relativas à própria Cooperativa-vítima e alguns
de seus diretores:

Novamente sem razão o recorrente.

A mesma preliminar foi suscitada em
primeiro grau e rebatida adequadamente pela
Sentenciante, como consta na decisão, às fls.
1.444/1.445.

Ali se vê que todos os pedidos formulados
pela defesa foram atendidos pelo juízo, sendo
que em relação aos diretores da COOCAFE
mencionados pelo recorrente Wallen como partí-
cipes foi instaurado procedimento investigatório
específico, todavia arquivado por falta de provas
capazes de sustentar qualquer acusação dirigida
contra os mesmos, conforme dá conta a certidão
judicial de fls. 1.439.

Rejeito também esta preliminar.

Por último, as menções vagas feitas pelo
apelante Wallen quanto à necessidade de suspen-
são do processo enquanto não se resolviam
“questões incidentais” permaneceram no campo
das conjecturas, sem apresentação de fato con-
creto e preciso a gerar qualquer prejuízo à defesa,
talvez por isso mesmo nem chegando a se erigir
como preliminar, e por isso também não chega a
merecer maior consideração.

Por último, fazendo coro com a Procura-
doria de Justiça, ainda que houvesse algum
diretor da empresa-vítima envolvido nos fatos
criminosos, em nada alteraria a situação
processual dos apelados.

Quanto ao mérito:

Conforme restou comprovado nos autos e
nem sequer questionado pela defesa, Wallen
Cristiano Santos Costa era funcionário da
COOCAFE - Cooperativa dos Cafeicultores da
Região de Lajinha Ltda., trabalhando no setor de
classificação de cafés, atuando diretamente com
os produtores de café na comercialização, em que
somente operam os cooperados cadastrados.

O acesso aos programas dos computa-
dores para proceder aos lançamentos exigia
uma senha especial que Wallen negou possuir,
mas a toda evidência ele conseguiu a senha de
alguém credenciado ou qualquer outra forma de
acessar ditos computadores, pois a prova peri-
cial (fls. 1.138) demonstra que todos os lança-
mentos fictícios foram feitos pelo próprio
Wallen, e somente nos registros do cooperado
1.864, ou seja, seu próprio avô representado
por seu pai Ildésio, procurador daquele.

O produtor de café cooperado, devida-
mente identificado pelo seu número de inscrição
ou matrícula, apresentava a partida de café à
cooperativa, que depois de classificado e confe-
rido era adquirido pela mesma, procedendo o
acusado Wallen ao lançamento respectivo, reco-
lhendo-se o produto aos depósitos próprios e
gerando um documento de prestação de contas
com o respectivo pagamento, considerando-se a
classificação do produto, sua quantidade e a
cotação do dia.
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Cerca de seis meses após empregado na
empresa-vítima, admitido que fora em 07.05.99,
percebeu Wallen a tibieza dos controles internos
da cooperativa e resolveu se locupletar à custa de
sua empregadora, por extensão, de todos os
cooperados.

O avô de Wallen, Dércio Rodrigues Costa,
era cooperado de modestíssima produção
cafeeira, com matrícula de nº 1.864, de idade
avançada, tendo como seu procurador seu filho
Ildésio Miranda Costa, pai dos co-réus Wallen e
Wilker, e também co-réu, e que cuidava de todos
os interesses daquele.

Acertando com seu pai o uso da matrícula e
cedendo à sua criminosa ganância, Wallen, no dia
19.01.00, realizou um primeiro lançamento fictício,
como se seu avô, através de seu pai, tivesse entre-
gado à cooperativa duas sacas de café.

O sistema aceitou o lançamento normal-
mente e realizou o pagamento respectivo.

No dia seguinte, Wallen fez o lançamento
de quatro sacas, recebendo o pagamento nor-
malmente.

No terceiro dia, 21.01.00, fez outro lança-
mento de quatro sacas, também recebendo o
dinheiro.

A partir daí, sua ganância foi só crescendo,
tendo feito nada menos que setenta lançamentos,
no período de 19.01.00 a 21.12.00, alcançando a
importância desviada a elevada cifra de
R$384.638,99, correspondente a três mil e ses-
senta e quatro sacas de café, devendo ainda ser
acrescida de R$8.643,05 de contribuição ao
Funrural, automaticamente debitada à cooperativa
em conseqüência dos lançamentos realizados.

Os pagamentos pelas fictícias entregas
de café à cooperativa foram na grande maioria
creditados em contas de Wallen no Bemge ou
Credicaf, algumas vezes recebidos em dinheiro
no caixa, por sete vezes pagos diretamente ao
co-réu Ildésio Miranda Costa e por três vezes
depositados na conta de sua mulher e co-ré,
Karynne de Aguiar Sathler.

Como o salário de Wallen era de apenas
três salários mínimos e a produção de café de seu
avô bastante irrisória, cerca de 200 sacas no ano
de 2000, o súbito enriquecimento próprio, de seu
pai, sua mulher e de seu irmão, o também co-réu
Wilker Fabrício Miranda Santos Costa, despertou
falatório na Cidade de Lajinha, quando então os
diretores da vítima acordaram para a realidade e,
constatando o enorme desvio de dinheiro, ofere-
ceram notícia-crime que desencadeou as medidas
policiais próprias.

Vendo-se descoberto, Wallen foi pressio-
nado e se propôs a ressarcir a cooperativa,
emitindo dois cheques contra o Bemge, nos valo-
res respectivos de R$25.000,00 e R$50.000,00,
respectivamente, na data de 26.12.00, e outro de
R$7.000,00, contra o Bancoob, entregando-os à
diretoria da cooperativa.

No dia seguinte, Wallen solicitou ao
Bemge fossem sustados os cheques nos valo-
res de R$25.000,00 e R$50.000,00, alegando
que eles foram emitidos sob coação e ameaça,
não tendo a cooperativa conseguido sacar as
importâncias dos cheques.

Em seguida, fugiu de Lajinha e veio ter a
Belo Horizonte, hospedando-se na casa de
uma prima de seu pai, Emília Castorina
Andrade, moradora no Bairro Marajó, junta-
mente com seu pai Ildésio, sua mulher Karynne
e seu filho menor, tendo antes seu pai e irmão
feito uma transferência de numerário da conta
de Wallen do Bemge/Lajinha, no valor de
R$96.006,00, para a conta de sua prima Emília,
passando antes pela conta de um primo de
nome Marcos, morador em Goiânia, realizando
saques de partes do dinheiro já aqui em Belo
Horizonte, onde foram presos em virtude de
preventiva e recambiados para Lajinha.

A materialidade dos setenta crimes de
estelionato cometidos em continuidade delitiva
se comprova com os documentos juntados em
cópia de fls. 17 a 94, alguns complementados às
fls. 181/184, com o laudo pericial grafotécnico de
fls. 1.120/1.123, com o laudo pericial contábil de
fls. 1.124/1.139, bem como com o laudo pericial
computacional de fls. 1.134/1.139.
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A autoria foi admitida por Wallen na fase
acusatória (fls. 227/234), embora buscasse impli-
car diretores da empresa que intentou delatar,
mas, investigados aqueles em outros autos, não
se conseguiu qualquer indício positivo.

Foi também admitida a autoria em juízo
(fls. 423/429), ainda tentando implicar diretores
e funcionários, mas nada restou comprovado
quanto àqueles.

A precisa perícia realizada nos computa-
dores da vítima terminou por espancar qualquer
dúvida, como se vê de sua “Conclusão”, à fl. 1.138:

Diante das incoerências encontradas nas datas
e disposição lógica dos arquivos no sistema, os
examinadores concluem que o sistema foi mani-
pulado de forma contrária às rotinas de traba-
lhos da Cooperativa e contrariando também a
lógica computacional.

Esta manipulação é possível a pessoa com
acesso privilegiado, através de senha especial,
agindo com dolo e má-fé.

Foi possível, ainda, verificar que estes registros
foram manipulados pelo usuário de login Wallen
e somente nos registros do cooperado 1864.

Portanto, nenhuma dúvida pode restar
quanto à autoria imputada ao co-réu Wallen.

O envolvimento do co-réu Ildésio, pai de
Wallen, também restou patente.

Sendo Ildésio procurador de seu idoso pai,
Dércio Rodrigues Costa, cooperado de matrícula
nº 1.864, era ele quem cuidava de todos os negó-
cios relacionados a café daquele, conforme
declarado pelo próprio Dércio, às fls. 188/189.
Contudo, às fls. 1.326/1.329, foram juntados os
originais das notas fiscais de entrega de café da
produção de Dércio Rodrigues Costa à coopera-
tiva, no ano de 2000, e, como pode se ver, todas
as notas fiscais estão assinadas pelo próprio
Dércio, o que também demonstra que as outras
movimentações de café assinadas pelo co-réu
Ildésio e pelas quais recebeu pessoalmente o
pagamento são efetivamente falsas, como afir-
mavam os laudos periciais já mencionados.

Não há qualquer dúvida de que foi o
mesmo quem forneceu a Wallen a matrícula
usada para receber os pagamentos indevidos
por fornecimento fictício de café à cooperativa,
porque somente com seu consentimento tal
matrícula poderia ser usada, uma vez que era
procurador de seu pai.

Sabendo Ildésio da precária situação finan-
ceira de seu filho, recebendo salário de cerca de
R$450,00, tendo ainda que sustentar mulher e
filho, não haveria de ignorar a condição nababesca
que Wallen passou a desfrutar e proporcionar aos
demais co-réus. Além disso, a participação de
Ildésio nos negócios efetuados pela família, quer
nas transações bancárias de vultosas importân-
cias, quer na aquisição de diversos veículos cus-
tosos, inclusive importados, quer pela sua com-
panhia na fuga da cidade e da Polícia quando os
fatos vieram à tona espancam qualquer resquício
de dúvida.

Se não bastassem, os diversos paga-
mentos de lançamentos fictícios feitos ao
próprio Ildésio, comprovados às fls. 17/18, 43,
61, 73, 75, 76, 80, 85 e 93 dos autos, e não
devidamente explicados, também estão a com-
provar sua participação.

Ildésio também tinha inteira liberdade para
movimentar o dinheiro acumulado pelo menos em
uma das contas de Wallen, no Bemge de Lajinha,
tendo sido visto em 28.12.00 pela testemunha
Adenilson Gonçalves da Silva (fls. 199), no interior
da dita agência bancária, entregando um pacote
para uma funcionária, que mais tarde o próprio
Ildésio confirmou ser dinheiro.

Também o gerente da agência Bemge,
ouvido às fls. 201/203, confirmou a movimentação
que Ildésio promovia, quando disse que

... esteve no banco o pai do cliente Wallen junta-
mente com o irmão de nome Fabrício (Wilker),
fizeram transações bancárias, conquanto não
pode afirmar o declarante na conta de quem ou
o que fizeram na agência...

O próprio Ildésio confirmou à autoridade
policial (fls. 223/226) a movimentação que fez
de R$96.006,00 para a conta de sua prima
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Emília Castorina de Andrade, em fins de
dezembro, dia 28.12.00, quando fugia de
Lajinha, não só para dispor de dinheiro durante
a fuga como também para fazer com que a
conta de Wallen não dispusesse de fundos sufi-
cientes quando fossem apresentados os dois
cheques emitidos por Wallen sob pressão dos
diretores da COOCAFE (R$25.000,00 e
R$50.000,00), como início de ressarcimento:

(...) Que com relação aos valores depositados na
conta de Wallen, o declarante é que fez a trans-
ferência para a conta de seu primo Marcos
Antônio em Goiânia-GO, não sabendo dizer qual
o sobrenome se Costa ou Rodrigues, o qual tam-
bém efetuou transferência no mesmo valor para
Emília Castorina na Caixa Econômica Federal
no Bairro Betânia em Belo Horizonte-MG; que
pediu a Sr.ª Emília para que sacasse todos os
dias uma certa quantia de dinheiro e depois seria
guardado na residência da Sr.ª Emília, local onde
foi encontrado ontem a quantia de R$37.000,00
em dinheiro, cujo valor foi arrecadado pela
Autoridade Policial; que não sabe dizer quanto
de dinheiro ainda tem na conta corrente de
Emília; que foi dito ao declarante por José
Procópio e Emília que entrariam alguns cheques
na conta de Emília provenientes de negócios
pessoais e da empresa de ambos, e que, se o
declarante não importasse de deixar que os
cheques fossem pagos, depois Procópio e
Emília lhe restituiriam os valores dos mesmos;
(...); que, perguntado pela Autoridade Policial
acerca da cópia dos documentos acostados nos
autos às fls. 38, 56, 68, 70, 71, 75, 80 e 88, se
reconhece as assinaturas constantes nos docu-
mentos, respondeu que a do campo ‘cooperado’
trata-se de sua assinatura e no campo ‘coopera-
tiva’ fls. 38 é do seu filho Wilker Fabrício Miranda
Costa quando fazia estágio na Coocafé e nas
demais são das pessoas de seu filho Wallen e
outro funcionário chamado Luis Carlos, e que
todas as notas fiscais citadas são referentes a
vendas reais de café da produção da pro-
priedade de seu pai Dércio Costa, e da parte
destinada aos meeiros; que, perguntado pela
Autoridade Policial acerca das outras notas fis-
cais constantes nos autos, disse que algumas
assinaturas conferem com a de seu filho Wallen,
mas outras desconhece, mas que muitas das
notas apresentadas foram somadas a outras de
verdadeira venda de café; que, perguntado pela
Autoridade Policial se foi o declarante que esteve
na agência bancária do Bemge de Lajinha e fez
movimentação na conta do seu filho Wallen,

respondeu que sim, que esteve na agência e,
como tinha autorização de Wallen para transferir
o dinheiro através de DOC, solicitou à gerência
que efetivasse a transação, o que foi feito para a
conta de seu primo Marcos em Goiânia...

Assim, resta provado que Ildésio sabia de
todo o esquema e teve participação ativa nas ações
que lesaram o patrimônio da COOCAFE, pois,
além de atuar diretamente na execução dos
saques, sempre fornecendo a matrícula de seu pai,
recebeu pessoalmente parte dos créditos, como
também movimentou importâncias surrupiadas e
depositadas nas contas de seu filho, tendo partici-
pado ativamente das aquisições dos veículos dos
co-réus e se beneficiado de valores auferidos, e até
participando ativamente da tentativa de ocultar os
recursos amealhados ante a iminência de seu
seqüestro, depois de descoberto o golpe.

Quanto a Wilker Fabrício Miranda Santos
Costa, também não pode haver dúvida de que
participou ativamente das falcatruas, bem como
se beneficiou dos recursos amealhados, aju-
dando ainda na movimentação dos recursos e
aquisições de veículos, talvez até como forma
de “lavar” o dinheiro.

De início, o próprio pai de Wilker, como se
viu acima, confirmou ser sua (de Wilker) a assina-
tura aposta em nome da cooperativa no documen-
to em cópia à fl. 38 (ou 43) dos autos, tratando-se
de uma “prestação de contas” mediante a qual era
sacado o dinheiro da cooperativa. Embora sem
prova pericial, se verificadas todas as outras
prestações de contas que somam o montante sub-
traído, em quase todas elas a rubrica que contém,
em nome da cooperativa, ao que tudo indica, é
também de Wilker.

A participação de Wilker mais se evidencia
no usufruto dos ganhos auferidos, especialmente
na aquisição de veículos, talvez como forma de
ocultar o dinheiro.

Wilker contou (fls. 206) que trabalhou
como estagiário na COOCAFE no período de
maio a novembro de 2000.

Fernando Romeiro Cerqueira, diretor, à fl.
497, informou que Wilker percebia como estagiário
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a irrisória quantia de um salário mínimo, embora
trabalhasse todo o dia, tendo atuado exatamente
no setor de pagamento, ou seja, naquele que
emite o “PC” (prestação de contas), como se vê,
situação de total conveniência aos interesses de
Wallen e quiçá do grupo.

Espanta que no mesmo período tenha
conseguido ser proprietário de vários veículos,
percebendo apenas um salário mínimo.

À fl. 305, Wilker compra uma Nissan
Pathfinder, no dia 11.12.00, dando um Ômega no
valor de R$19.000,00 e voltando R$11.000,00
representado por um cheque emitido por Wallen
(fls. 308).

Esclareça-se que o veículo Ômega, dito
de propriedade de Wallen, encontrava-se regis-
trado em nome de Wilker, conforme certificado
de fls. 313.

À fl. 316, o mesmo Wilker compra um veícu-
lo importado, Eclipse GST, no dia 18.12.00, pelo
valor de R$31.000,00, à vista, pagando com um
cheque da conta 008356-8, ou seja, de Wallen.

Se não bastasse, Joaquim Toledo Lorentz,
procurador de Rui Carlos Pires Barbosa, proprie-
tário de “Terra Veículos”, ouvido à fl. 297, relata
algumas negociações realizadas por Wilker e
Ildésio, deixando às claras seu envolvimento com
as falcatruas perpetradas:

(...) Que comparece a este Departamento de
Operações Especiais, por espontânea vontade
no intuito de esclarecer a respeito de fatos rela-
cionados à compra de veículos efetuadas pelos
autores do crime de estelionato Wallen Cristiano
Santos Costa e outros, e como procurador do
Sr. Rui Carlos Pires Barbosa proprietário da
Terra Veículos, tem a dizer que: a pessoa de Rui
Carlos foi procurado por Wilker Fabrício e seu
pai Ildésio no dia 10.11.2000 e perguntaram-lhe
se havia condição de conseguir um veículo
Dodge Dakota zero quilômetro e por qual valor,
sendo que dariam como parte do pagamento
um veículo VW Gol GTI placa IAY 6600; que Rui
conseguiu o veículo Dakota por R$29.500,00 e
o Gol entrou na negociação por R$8.500,00,
valor abaixo do mercado por apresentar avarias
no motor, sendo que o restante foi pago através

do cheque do Bemge nº 00017, no valor de
R$11.500,00, não podendo precisar o nome do
correntista e nem a conta corrente do emitente
do cheque, e mais um financiamento de
R$9.500,00 em nome de Wilker Fabrício; que no
início do mês de dezembro de 2000, precisa-
mente no dia 11.12.2000, Rui foi novamente
procurado por Ildésio, Wilker Fabrício e Wallen,
os quais mostraram interesse no veículo pes-
soal de Rui, um Nissan/Pathfinder e efetuaram
negociação o qual foi adquirido pelo valor total
de R$30.000,00, sendo que foi dado como parte
do pagamento um veículo GM Ômega placa
GUG 4100 e um cheque do banco Bemge ag.
188-3 c/c 8356-8, cheque n 00026 em nome de
Wallen Cristiano Santos Costa no valor
R$11.000,00. Após concluída a negociação,
saíram com o veículo e retornaram no dia
13.12.2000 alegando que o veículo teria apre-
sentado defeito, o qual lhe foi proposto troca por
um veículo GM S10, cabine dupla, placa GWJ
9908, o qual foi aceito por Wallen, sendo que
teve que acrescentar o valor com um cheque do
Bemge ag. 188-3, c/c 8356-8, no valor
R$7.440,00 em nome de Wallen Cristiano
Santos Costa. Que Fabrício pediu a Rui Carlos
que transferisse a S10 para o nome de Wallen,
pois o Ômega já estava no nome de Wilker
Fabrício; que posteriormente não tiveram ne-
nhum contato com as pessoas acima citadas;
que o veículo Gol GTI já foi vendido e transfe-
rido, negociado pela Terra Veículos; que não
sabe dizer onde as pessoas acima citadas
conseguiram adquirir o veículo Mitsubishi
Eclipse e nem o valor; que não adquiriram nen-
hum outro veículo nesta agência, podendo ter
adquirido em uma das outras 40 agências do
Auto Shopping Portal...

Ora, como se sabe, à época, Wilker tinha
renda mensal de um salário mínimo, como infor-
mado pelo diretor Fernando Romeiro, acima,
mas, como se viu, os cheques para pagamento
vinham da conta milionária de Wallen, o que
demonstra que também ele se locupletava com
os ganhos ilícitos de seu irmão.

Como já dito anteriormente, o gerente da
agência Bemge, ouvido às fls. 201/203, confir-
mou a movimentação que Ildésio promovia,
quando disse que

... esteve no banco o pai do cliente Wallen junta-
mente com o irmão de nome Fabrício (Wilker),
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fizeram transações bancárias, conquanto não
pode afirmar o declarante na conta de quem ou
o que fizeram na agência...

Também a testemunha Paulo Hubner de
Souza, “despachante” local, ouvido à fl. 209, reite-
ra a participação de Wilker no esquema criminoso,
cuidando ativamente das operações para esca-
motear o dinheiro:

(...) que prestou serviços recentemente para a
pessoa de Wallen e o irmão do mesmo, Wilker
Fabrício, sendo que foi emplacado um veículo
do tipo Dodge/Dakota 2.5, cor preta, placa
GSP 2870, que foi licenciado em nome de
Wilker Fabrício dos Santos Costa; que na
mesma época foi contratado para fazer uma
transferência de um veículo tipo GM/Ômega
CD, cor preta, placa GUG 4100, que também
foi colocado em nome de Wilker Fabrício dos
Santos Costa; que recorda-se o depoente que
foi feita uma transferência de um veículo do
tipo VW/Gol GTI, de placa IAY 6600, oriundo
de Manhuaçu, sendo emplacado em nome de
Karyne, esposa de Wallen, o depoente recorda
ainda que este serviço foi contratado pela pes-
soa de Ildésio Costa, pai de Wallen, que recor-
da-se o depoente que na ocasião Ildésio havia
dito que seu filho havia adquirido o carro mas
não entendia de vencimento de recibo...

O próprio Wilker forneceu indício rele-
vante quando em conversa com sua namorada,
sem saber que seu telefone estava grampeado
com autorização judicial, como estampado à fl.
58 do apenso 4:

(...) Fabrício (Wilker) conversa com sua
namorada em Iúna/ES e fala sobre os veículos
apreendidos. Comenta Fabrício sobre o veículo
Dakota apreendido e no final fala que se derem
a ele os dez mil que investiu, ele compra um
veículo mais barato e sai fora.

Assim, ante tantas e tais provas, ainda
que o recorrido negue seu envolvimento nos
fatos criminosos, a prova da conduta criminosa
é mais que suficiente à condenação.

Quanto a Karynne de Aguiar Sathler,
esposa de Wallen, não há como se olvidar sua
participação no esquema criminoso.

Embora ela sempre busque demonstrar
ignorância sobre os diversos fatos que lhe
foram postos a esclarecer, tanto em sede extra-
judicial (fls. 191/194) quanto em juízo (fls.
435/437), não há como negar que vários
depósitos de importâncias surrupiadas à coope-
rativa-vítima foram efetuados em suas contas
bancárias, como também manteve em seu
nome veículo adquirido com recursos alheios.

Em sede extrajudicial, confirmado em
juízo, ela declarou possuir duas contas-poupança
em Lajinha, uma no Bemge e outra no Banco do
Brasil, e uma conta corrente no Bemge.

Com relação aos diversos depósitos feitos
em suas contas, Karynne soube informar somente
com relação a um depósito de R$6.452,92, de
29.05.2000, que disse terem sido depositados em
sua conta corrente nº 006444-4 por seu marido,
Wallen, para abertura de conta no Bemge;
todavia, para a abertura de conta, não era
necessário depósito maior que R$100,00, e, se
computados todos os salários de Wallen desde
seu ingresso na cooperativa, ainda que não
tivesse gasto um tostão sequer, não seria sufi-
ciente para alcançar o valor depositado.

Além do depósito supra, foram feitos dois
outros na mesma conta corrente, em 15.07.2000
e 21.07.2000, nos valores respectivos de
R$6.049,42 e R$4.537,06, todos os três origi-
nários de créditos junto à cooperativa-vítima, por
pagamentos determinados por Wallen por fictícias
vendas de café, conforme fls. 182/183.

Além disso, a conta-poupança do Banco
do Brasil apresentou reduzida movimentação,
mas certamente por créditos espúrios, uma vez
que a única renda de Karynne advém do
aluguel de uma sala na cidade, no valor de dois
salários mínimos (fls. 192), mas a dita conta
recebeu depósitos superiores a R$2.000,00,
que com certeza não advieram do dito aluguel,
porque um de R$1.648,55, em 16.11.2000, e
outro de R$500,00, em 06.12.2000.

Os extratos da conta-poupança de
Karynne no Bemge, conta nº 010744, cole-
cionados de fls. 253/258, embora faltem alguns,
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especialmente o relativo ao mês de dezembro
de 2000, demonstram a enormidade de créditos
feitos na conta, certamente por seu marido
Wallen, confessando Karynne (fls. 192) que, no
dia 27.12.2000, ou seja, depois de descoberta a
falcatrua, que fez um saque de R$9.366,74 e
entregou o numerário a seu marido.

Com relação à conta corrente de nº
006444-4, os extratos colecionados às fls.
259/265, embora também faltem alguns, espe-
cialmente o de dezembro de 2000, demonstram
a intensa e vultosa movimentação de dinheiro,
com depósitos e saques vultosos, que obvia-
mente somente poderiam ser feitos pela própria
Karynne, mas inteiramente incompatíveis com
sua condição de mera dona-de-casa, cuja única
renda declarada é a do aluguel de uma sala na
cidade, montando cerca de dois salários míni-
mos mensais.

Acresça-se que o certificado de pro-
priedade de veículo, de fls. 302, comprova que
Karynne manteve como de sua propriedade o
veículo Gol GTI, 2.0, ora dito ser de Wilker, ora
de Wallen, mas certamente de propriedade do
“consórcio”, e a manutenção em seu nome
objetivava distrair a atenção, especialmente do
Fisco, porque a propriedade do veículo e de
outros, em nome de Walen ou Wilker, sem que
tivessem renda suficiente para tal, com certeza
despertaria suspeitas inconvenientes ao grupo.

Portanto, ante tantas e tais provas, retra-
tando ações que somente poderiam ser prati-
cadas voluntariamente por Karynne, não pode
restar qualquer dúvida de que ela também é co-
autora, tendo atuado de comum acordo com os
outros três agentes, ajudando o grupo em suas
ações delituosas voltadas para o interesse
comum de enriquecimento ilícito.

Examinados assim os fatos, passemos
ao exame dos apelos.

Recurso de Ildésio Miranda Costa e
Wallen Cristiano Santos Costa:

As alegações de Ildésio de que somente
se envolveu nos fatos criminosos após os crimes

de estelionato, exatamente na tentativa de livrar
seu filho da prisão, com quem fugiu, não sendo
crime a sua adesão após consumação daqueles,
pedindo, pois, sua absolvição, por atipicidade de
conduta, como restou demonstrado alhures, não
correspondem à verdade. Desde o início das fal-
catruas, Ildésio conjugou seus esforços em prol
do grupo familiar, fornecendo a matrícula de seu
pai para uso nas operações ilícitas, recebendo
depósitos por vendas fictícias desde 03.03.2000,
além dos outros envolvimentos nas compras e
vendas de carro e movimentações financeiras,
como já demonstrado.

As preliminares suscitadas no recurso de
Wallen foram já rebatidas, e, no mérito, como já
dito, nada apresentou para ser analisado que
pudesse elidir a conduta imputada, pedindo ao
final o decote das majorantes e agravantes, mas
também sem qualquer justificativa, dispen-
sando-se outras considerações, porque nada há
para examinar. Quanto ao pedido de “liberação”
de um veículo Dakota apreendido nos autos,
que seria de propriedade de Wilker, é questão já
decidida pela Sentenciante, que se lastreou,
inclusive, na declaração ao imposto de renda
com base no ano de 2000, do apelado Wilker,
não constando de seus bens tal veículo, que ora
reivindica. Ademais, a via utilizada não é ade-
quada ao que se pretende, uma vez que Wilker
nem sequer é recorrente.

Assim não pode prosperar o recurso dos
réus.

Recurso do Ministério Público:

O combativo Promotor Público pretende a
condenação dos dois apelados absolvidos,
Wilker e Karynne, nas penas do art. 171, caput,
em continuidade delitiva, de Wallen, também pelo
art. 299, e de todos, ou seja, incluindo também
Ildésio, também pelo artigo 288, todos do Código
Penal, em concurso material de crimes.

Quanto a Wilker e Karynne, como já
demonstrado alhures, o recurso há de prosperar,
impondo-se a sua condenação nas penas do art.
171, caput, c/c art. 71 (por setenta vezes), ambos
do Código Penal.
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Contudo, a condenação de Wallen pelo
crime de falsidade ideológica, tipo do art. 299,
parece-me desarrazoada.

Como se sabe, Wallen esteve reunido com
a diretoria da cooperativa-vítima, logo após
descobertas as falcatruas, e dispôs-se a iniciar o
ressarcimento daquela, emitindo três cheques:
dois contra o Bemge, nos valores de R$25.000,00
e R$50.000,00 e outro de R$7.000,00, contra o
Bancoob. No dia seguinte, antes do saque, Wallen
foi à agência e sustou os cheques contra o
Bemge, alegando “motivo de ameaça e coação”
(vide fls. 250).

A Sentenciante, por entender tratar-se de
post factum, absolveu o acusado.

Como se sabe,

O crime de falsidade ideológica consuma-se
com a omissão ou a inserção direta ou indireta
da declaração falsa ou diversa da que devia
constar. Trata-se de crime de natureza formal,
que não exige o prejuízo efetivo; basta, pois, a
possibilidade de dano (MIRABETE, Código
Penal Interpretado, 4ª. ed. São Paulo, Atlas,
2003, p.1.946).

No evento, não haveria como o acusado
dilapidar ainda mais o patrimônio da vítima, o que
já fora feito com as repetidas condutas anteriores,
e, no caso, a sustação dos cheques somente
impediu que aquela não recuperasse de imediato
parte de seu prejuízo, mas não significou risco de
novos prejuízos, nem mesmo potencialmente.

Assim, creio que a razão se encontra com
o ilustre Procurador de Justiça, e a conduta
questionada não passou de mero exaurimento
do tipo, uma vez que os ilícitos já haviam sido
consumados anteriormente.

Quanto à pretendida condenação de
todos nas penas do art. 288 do CP, referente ao
crime de quadrilha ou bando, creio que também
é improcedente.

Segundo leciona MIRABETE (Código
Penal Interpretado, 4ª. ed. São Paulo, Atlas,

2003, p.1.862), ao comentar o “tipo objetivo” do
crime de quadrilha...

O núcleo do tipo penal é associação de no míni-
mo quatro pessoas para a prática de crimes,
sendo irrelevante que tenham elas outras finali-
dades. Não basta que se reúnam essas pessoas
para o cometimento de um crime determinado,
existindo aí simples concurso de agentes se o
ilícito for ao menos tentado. É necessário que
haja um vínculo associativo permanente para
fins criminosos, uma predisposição comum de
meios para a prática de uma série indeterminada
de delitos. Exige-se, assim, uma estabilidade ou
permanência com o fim de cometer crimes, uma
organização de seus membros que revele acor-
do sobre a duradoura atuação em comum.
Pouco importa, porém, que os componentes da
quadrilha não se conheçam reciprocamente, que
tenham ou não um líder, que estejam ou não
designados para tarefas específicas, que todos
participem ou não de cada ação delituosa prati-
cada etc. É irrelevante, aliás, que haja uma orga-
nização apenas rudimentar.

No caso em questão, o único crime que
os autores praticaram foi o estelionato, em sua
forma básica, ainda que repetido setenta vezes,
mas reconhecida a figura da continuidade deli-
tiva, por força da fictio juris do delito único, a
figura da quadrilha ou bando há de ser excluída
pelo desatendimento da elementar de plurali-
dade de delitos.

A questão não é de todo pacífica, mas
vem-se consolidando dia a dia, como se colhe
de alguns julgados:

TJSC: O crime de quadrilha, delito coletivo e per-
manente, que se caracteriza pela pluralidade de
infrações penais e pela estabilidade do grupo, é
incompatível com a continuidade delitiva.
Correta, pois, a fixação das penas cumuladas,
em razão do concurso material (JCAT, 62/287).

TJSP: Quadrilha ou bando. Não-caracteri-
zação. Caráter eventual. Hipótese ademais
de crime continuado que não se coaduna com
a figura do art. 288 do CP. Absolvição decre-
tada (RJTJESP, 86/422).

TACRSP: Se o crime continuado, por uma
ficção legal, importa o reconhecimento de um
só crime que se prolonga, não se pode falar
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na existência de uma pluralidade de crimes,
elemento essencial à quadrilha (RT, 533/362).

TACRSP: Quadrilha ou bando. Características.
Incompatibilidade com a figura do crime conti-
nuado (JTACRIM, 67/63).

No colendo Superior Tribunal de Justiça,
com julgados mais recentes, o reconhecimento
da incompatibilidade já gerou precedentes:

Processual penal. Habeas corpus. Crime con-
tinuado de corrupção ativa. Incompatibilidade.
Crime de quadrilha. Questão já apreciada por
esta Corte.

- Já se proclamou nesta Corte o entendimento
de que o crime de quadrilha, por pressupor a
associação permanente para a prática de uma
pluralidade de delitos, não se compatibiliza com
a unidade da figura da continuidade delitiva do
crime de corrupção ativa.

- Habeas corpus concedido (HC 11.694/RJ,
Relator Ministro Vicente Leal, Sexta Turma, DJ
de 23.04.2001, p. 00186).

Processual penal. Corrupção passiva. Crime de
quadrilha. Incompatibilidade. Precedente.

- Este Superior Tribunal de Justiça vem procla-
mando o entendimento de que o crime de
quadrilha, por pressupor a associação perma-
nente para a prática de uma pluralidade de
delitos, não se compatibiliza com a unidade da
figura da continuidade delitiva do crime de cor-
rupção passiva. Precedentes.

- Habeas corpus concedido (HC 17.442/RJ,
Relator Ministro Vicente Leal, Sexta Turma, DJ
de 26.05.2003, p.00378).

Portanto, o caso é mesmo de simples
concurso de pessoas e de crimes, na forma
continuada.

Ante tais elementos, nego provimento ao
recurso comum apresentado por Wallen Cristiano
Santos Costa e Ildésio Miranda Costa e dou parcial
provimento ao recurso ministerial para, reformando
a decisão monocrática, considerar procedente a
imputação feita aos apelados Wilker Fabrício
Miranda Santos Costa e Karynne de Aguiar Sathler
de co-autores na prática dos crimes do art. 171,

caput, por setenta vezes, consumados em con-
tinuidade delitiva, a cujas penas os condeno, pas-
sando à dosimetria das penas respectivas.

Para os condenados Wilker Fabrício
Miranda Santos Costa e Karynne de Aguiar
Sathler, que excepcionalmente merecem a
mesma análise das circunstâncias judiciais:

Em face do art. 59 do Código Penal, tem-se
que a culpabilidade dos réus é incontestável, pois
imputáveis e com plena consciência da ilicitude de
seu agir, o que exigia tivessem conduta diversa da
que tiveram, presentes, portanto, os requisitos inte-
gradores do pressuposto da punibilidade; suas
personalidades apresentam tendência para o
crime, convivendo com a reiterada prática crimi-
nosa por quase um ano na delinqüência; os
antecedentes dos réus são imaculados, sendo,
pois, primários; suas condutas sociais são nor-
mais; o comportamento da vítima contribuiu para o
fato, pois não tratou de fiscalizar adequadamente a
conduta de seus funcionários; os motivos do crime,
segundo se depreende, prendem-se à ganância
dos réus, sequiosos de se locupletarem com di-
nheiro fácil; as circunstâncias do crime depõem
contra os réus, que se valeram da confiança dos
diretores da empresa na honorabilidade do acusa-
do; as conseqüências dos delitos lhes são desfa-
voráveis, em face do volume de dinheiro surru-
piado e do escândalo provocado na comunidade.
Sendo assim, atuando contra os acusados cinco
circunstâncias judiciais e incursados que foram no
art. 171, caput, do Código Penal, mas levando em
conta sua primariedade e bons antecedentes, fixo-
lhes as penas-base, para cada qual e para cada
um dos setenta delitos da cadeia delitiva, em um
ano de reclusão e dez dias-multa.

Não há atenuantes ou agravantes obri-
gatórias a incidirem na espécie.

Não há causas especiais de redução de
pena.

Em face da causa especial de aumento de
pena do art. 71 do CP, tratando-se de setenta
incidências criminosas, aumento a pena corporal
de dois terços, ficando convertida na definitiva de
um ano e oito meses de reclusão, para cada réu.
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Quanto à pena pecuniária, fixada no míni-
mo de dez dias-multa, sendo setenta as incidên-
cias, em face do art. 72 do CP, converto-as na
definitiva de 700 dias-multa, reduzida para
trezentos e sessenta dias-multa, que é o máximo
legalmente permitido, também para cada réu.

Ausentes dos autos informações sobre
as condições econômicas dos réus, estabeleço
o valor do dia-multa no mínimo legal.

Nos termos do art. 33, § 2º, c, os réus ini-
ciarão o cumprimento da reprimenda no regime
aberto.

Os condenados atendem aos requisitos
da lei, e, por isso, substituo a pena reclusiva de
cada qual por duas penas restritivas de direito,
conforme art. 44, § 2º, segunda parte:

1ª - limitação de fim de semana, pelo
tempo da condenação;

2ª - prestação de serviços à comunidade,
pelo prazo da sentença, obedecidas as regras
do art. 46 e seus parágrafos do Código Penal.

O local e as condições da prestação
de serviços deverão ser fixados pelo juiz da
execução.

Ao trânsito, expeça-se imediatamente o
mandado de prisão, lance-se o nome dos conde-
nados no rol dos culpados, façam-se as comuni-
cações e registros de praxe, extraiam-se as guias
próprias para execução e adotem-se em primeiro
grau as demais medidas pertinentes à espécie
necessárias à execução do julgado.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Armando Freire - De acordo.

O Sr. Des. Gudesteu Biber - De acordo.

Súmula - À UNANIMIDADE, REJEITA-
RAM PRELIMINARES, DERAM PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO E NEGARAM PROVIMENTO AO
APELO DA DEFESA.

-:::-

ATO INFRACIONAL - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - EDUCANDO QUE COMPLETA VINTE E UM
ANOS NO CURSO DO PROCESSO - LIBERAÇÃO OBRIGATÓRIA - EXTINÇÃO DO FEITO POR

PERDA DO OBJETO

- Almejando o direito menorista ser “formador” do homem, com vistas à estruturação de sua per-
sonalidade para um adequado convívio em sociedade, não se justifica e nem há eficácia prática
na extensão dessa tutela ao maior de idade, ser humano adulto e já “formado”. Por outro lado,
se apenas nos casos expressos em lei e excepcionalmente pode o ECA ser aplicado às pessoas
entre dezoito anos e vinte e um anos de idade (art. 2º, parágrafo único), não há como estender
sua aplicação ao maior de vinte e um anos .

- A liberação do adolescente sujeito a medida privativa de liberdade será compulsória aos 21 anos
de idade, nos termos do art. 121, § 5º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, deixando-se, com
muito mais razão, de lhe aplicar qualquer medida socioeducativa menos grave após alcançada
aquela idade.

- Se o adolescente cometeu o ato infracional antes de completar dezoito anos de idade e, ao
atingir 21 anos, ainda não foi concluído o processo a que submetido, outro caminho não resta
senão extinguir-se o feito por perda de objeto.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0435.04.911196-4/001 - Comarca de Morada Nova de Minas -
Relatora: Des.ª BEATRIZ PINHEIRO CAIRES
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Ementa oficial: Apelação criminal - Ato
infracional - Adolescente que completou vinte e
um anos no curso do processo - Extinção do
feito pela perda do objeto. - Almejando o direito
menorista ser “formador” do homem, com vistas
à estruturação de sua personalidade para um
adequado convívio em sociedade, não se justi-
fica e nem há eficácia prática na extensão
dessa tutela ao maior de idade, ser humano
adulto e já “formado”. - Por outro lado, se ape-
nas nos casos expressos em lei e excepcional-
mente pode o ECA ser aplicado às pessoas
entre dezoito e vinte e um anos de idade (art.
2º, parágrafo único), não há como estender sua
aplicação ao maior de vinte e um anos. - Se o
adolescente cometeu o ato infracional antes de
completar dezoito anos e, ao atingir 21 anos,
ainda não foi concluído o processo a que sub-
metido, outro caminho não resta senão extin-
guir-se o feito por perda do objeto.

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. COMUNICAR.

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2005.
- Beatriz Pinheiro Caires - Relatora.

Notas taquigráficas

A Sr.ª Des.ª Beatriz Pinheiro Caires - O
Promotor de Justiça com atribuições perante a
Comarca de Morada Nova de Minas ofereceu
representação, em junho de 2004, contra o ado-
lescente N.D.M., pela prática, em tese, de ato
infracional análogo à figura típica do art. 137 do
CP (rixa).

Por sua vez, o Magistrado a quo, no
decisum proferido em junho de 2004, concedeu
ao menor a remissão c/c a medida socioeducativa
de prestação de serviços à comunidade, durante
uma hora diária, pelo período de 1 (um) ano.

Inconformado, o adolescente interpõe
recurso de apelação (fls.128/135 e docs. fls.
136/156), argüindo, em preliminar, a extinção da
pretensão educativa, por já ter completado vinte e
um anos de idade; a nulidade da sentença, por
cerceamento de defesa, porque não foi intimado
a comparecer à audiência de apresentação; e,
por fim, a prescrição da pretensão educativa,
porquanto o fato ocorreu em 1º de janeiro de
1999, tendo sido a sentença proferida somente
após decorridos cinco anos.

Alternativamente, no mérito, pede a substi-
tuição da medida de prestação de serviços à
comunidade por advertência ou a redução do
período fixado, para sua duração, para no máximo
6 (seis) meses, bem como o cumprimento da
medida em seu domicílio, que é Belo Horizonte,
onde cursa faculdade.

Há contra-razões, às fls.158/160, pleiteando
o provimento do recurso, porquanto o menor já
completou vinte e um anos de idade.

Em sede de retratação, o MM. Juiz manteve
sua decisão (fl.160-v.).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,
através do parecer de fls.167/173, opina no sen-
tido do acolhimento da preliminar de nulidade do
feito, por ofensa ao princípio do devido processo
legal e, no mérito, pela extinção do direito estatal
de aplicar a medida socioeducativa.

É o relatório.

Conheço do recurso, porque presentes
os pressupostos para sua admissibilidade.

Verifica-se, ab initio, que razão assiste à
defesa, no tocante à extinção do feito, por ter o
adolescente completado vinte e um anos de
idade em 4 de março de 2004, portanto antes
mesmo do oferecimento da representação (2 de
junho de 2004) e, conseqüentemente, da pro-
lação da decisão (28 de junho de 2004).

Infere-se da cópia do documento de identi-
dade do apelante, acostada à fl.7, ter ele nascido
em 4 de março de 1983, sendo certo que o ato
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infracional foi cometido em 1º de janeiro de 1999,
portanto quando ele contava com quinze anos de
idade.

Pois bem, o parágrafo único do art. 2º do
ECA estabelece que as normas ali contidas são
excepcionalmente aplicáveis às pessoas entre
18 e 21 anos de idade, o que, ressalte-se, não
foi modificado pela Lei nº 10.406, de 10.1.2002,
que instituiu o novo Código Civil.

Por outro lado, o art. 121, § 5º, do men-
cionado estatuto, é expresso em dispor que a
liberação do menor sujeito a medida privativa
de liberdade “será compulsória aos vinte e um
anos de idade”.

Assim, com muito mais razão, deverá ser
o educando, compulsoriamente, liberado,
deixando-se de lhe aplicar qualquer medida
socioeducativa menos grave, como in casu,
após ter alcançado os vinte e um anos.

A propósito, se nesse interregno de mais
de quatro anos não se obteve êxito na conclusão
do processo a que submetido o adolescente, não
se pode exigir que, por morosidade da Justiça ou
devido a outros fatores estranhos ao controle
desta, fique o apelante, que já atingiu os 21 anos
de idade, em situação de, a qualquer tempo, ser
punido. Mormente se considerado que a apli-
cação de medida socioeducativa - cujo objetivo é
exatamente a reeducação, com vistas à adequa-
da consolidação de uma personalidade em for-
mação - praticamente nenhum efeito nele surtirá.

Isto porque, conforme ensina EUGÊNIO
RAÚL ZAFFARONI, o Estatuto da Criança e do
Adolescente 

pretende tutelar, em primeiro lugar, o próprio
menor. O direito penal do menor pretende ter
caráter tutelar porque o menor é um ser humano
em inferioridade de condições, devido a seu
incompleto desenvolvimento físico, intelectual e
afetivo. Trata-se, pois, de um direito que aspira
a ser ‘formador’ do homem (Eugênio Raúl
Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, in Manual
de Direito Penal Brasileiro, parte geral, Editora
Revista dos Tribunais, 2ª ed., 1999, p. 145).

A solução, portanto - enquanto não se
modernizam a legislação e as estruturas, de
molde a permitir-se uma quase instantânea
resposta do Estado ao ato infracional - é concluir-
se o processo antes de atingidos os vinte e um
anos pelo agente. Não sendo isso possível, outro
remédio não resta, infelizmente, que se julgar
extinto o processo, por perda do objeto e, conse-
qüentemente, do interesse de agir.

Nessas condições, julgo extinta a pretensão
socioeducativa do Estado, determinando, em con-
seqüência, a extinção da medida socioeducativa
aplicada, com o arquivamento dos autos.

Sem custas.

O Sr. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro -
De acordo.

O Sr. Des. Herculano Rodrigues - De
acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.
COMUNICAR.

-:::-

TÓXICO - TRÁFICO - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - CRIME HEDIONDO -
PENA - CUMPRIMENTO INTEGRALMENTE EM REGIME FECHADO - PROGRESSÃO DE

REGIME PRISIONAL- DESCABIMENTO - DIREITO DE APELAR - RENÚNCIA DO CONDENADO -
HOMOLOGAÇÃO - RECURSO DO PROCURADOR - NÃO-CONHECIMENTO

- Desde que plenamente capaz, pode o condenado renunciar ao seu direito de apelar, não
podendo o juízo deixar de homologar sua manifestação de vontade. Em tal hipótese, não se
conhece do recurso manejado pelo procurador do sentenciado.
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Ementa oficial: Tráfico ilícito de entorpe-
centes - Autoria e materialidade devidamente com-
provadas - Crime hediondo - Vedada a progressão
de regime, devendo a pena ser cumprida integral-
mente em regime fechado - Renúncia ao direito de
apelar validamente manifestada. - Desde que
plenamente capaz, pode o condenado renunciar
ao seu direito de apelar, não podendo o juízo
deixar de homologar sua manifestação de von-
tade. Não afronta o texto constitucional o cumpri-
mento da pena por tráfico de drogas integralmente
em regime fechado, pois a Carta Magna conferiu
ao legislador ordinário competência para dispor
sobre a individualização da pena (art. 5º, XLVI)
situando-se aquele diploma legal na linha filosófica
do Estatuto Maior, que estabeleceu princípios rigo-
rosos no trato dos crimes hediondos. Provido o
recurso ministerial e homologada a renúncia for-
malizada pelo condenado.

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 jul-
gamentos e das notas taquigráficas, EM
HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DO RÉU E DAR
PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, À UNANIMIDADE.

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2004.
- Sérgio Braga - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Sérgio Braga - Charles Rafael foi
condenado perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da

Comarca de Juiz de Fora, pela decisão de fls.
174/184, às penas definitivas de quatro anos de
reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente
fechado, e pagamento de sessenta dias-multa,
com valor unitário mínimo legal, por infração do
art. 12, c/c art. 18, III, ambos da Lei 6.368/76.

Inconformados com a decisão, dela ape-
laram o Promotor Público, limitadamente (fls. 155),
e o procurador do condenado (fls. 189), sendo que
o próprio se conformou com a condenação.

O Ministério Público, em suas razões (fls.
193/198), restringe sua irresignação quanto ao
regime inicial de cumprimento da reprimenda, fixa-
do no inicialmente fechado, pretendendo a refor-
ma da decisão para que a pena seja integralmente
cumprida no regime fechado, uma vez que o trá-
fico de drogas é considerado crime hediondo.

Contra-razões do apelado à fl. 206, verbe-
rando que o regime de cumprimento imposto está
de acordo com a lei, baseando sua sustentação
em brilhante voto da eminente Desembargadora
Jane Silva, de reconhecida cultura jurídica,
todavia sua posição neste particular é franca-
mente minoritária, ainda mais que afronta o
entendimento sumulado nos tribunais superiores
e neste próprio, já pacificado que os crimes
hediondos e assemelhados devem ter sua pena
cumprida integralmente em regime fechado.

Nas razões do recurso manejado pelo
procurador do apelado (fls. 208/210), alega-se
que a autoria é indefinida e que não há provas
suficientes a sustentar a condenação, reque-
rendo-se a absolvição tal como concedida aos
dois outros co-réus absolvidos.

- Para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o agente
efetue a comercialização da droga. Basta que a possua, guarde, traga consigo, transporte ou a
tenha em depósito, máxime em grande quantidade, circunstância evidenciadora da mercancia.

- O cumprimento da pena por tráfico de drogas integralmente em regime fechado, nos termos do
art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, vedada a progressão, é compatível com a Constituição Federal, que
confere ao legislador ordinário competência para dispor sobre a individualização da pena (art. 5º,
XLVI) e estabelece princípios rigorosos no trato dos crimes hediondos (art. 5º, XLIII).

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0145.03.116215-2/001 - Comarca de Juiz de Fora - Relator: Des.
SÉRGIO BRAGA
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Contra-razões pelo Ministério Público às
fls. 211/217, rebatendo as razões de recurso do
procurador do condenado, pugnando pelo conhe-
cimento e improvimento do recurso defensivo,
mantendo-se a decisão condenatória.

Quanto aos fatos, narra a exordial
acusatória que...

No dia 06 de novembro de 2003, na Rua
Evaldo Loures Coelho, em frente ao nº 505,
Bairro Vila Montanhesa, na Cidade de Juiz de
Fora, os denunciados Charles Rafael, Fabiano
Oliveira Martins, Roni Cristiman da Rocha e
Oliveira da Silva Filho traziam consigo substân-
cia entorpecente.

Na ocasião, policiais patrulhavam o bairro,
dando ênfase aos locais que sabiam ser pontos
de venda de drogas, quando depararam com os
denunciados conversando e dividindo entre si
certa quantidade de substâncias entorpecentes
variadas.

Diante do fato, os policiais observaram a
transação durante certo tempo, tendo, em seguida,
abordado os denunciados. Nesse momento, o
quarto denunciado tentou evadir-se do local, utili-
zando-se de uma bicicleta, tendo caído, mas,
prosseguindo e descendo com certa quantidade
de substância entorpecente por um “escadão”
existente no local. Contudo, os demais denuncia-
dos foram presos em flagrante delito. Com eles, os
policiais arrecadaram um tablete prensado e uma
bucha de substância esverdeada, sendo Cannabis
sativa Lineu, uma pedra de substância parecida
com “crack” e 10 (dez) papelotes de cocaína (sic).

Os acusados foram processados regular-
mente, conforme relatório da sentença que ora
adoto por suficiente, aduzindo-se que Fabiano
Oliveira Martins e Roni Cristiman da Rocha
foram absolvidos, sendo o processo desmem-
brado em relação ao co-réu Oliveira da Silva
Filho, que não atendeu à citação editalícia.

A Procuradoria de Justiça emitiu o parecer
de fls. 226/228, salientando que o réu Charles
Rafael absteve-se de apelar, estando mais que
demonstrado o acerto de sua condenação, não

merecendo provimento o apelo manejado por seu
procurador. Quanto ao recurso do Ministério
Público, o cumprimento integral da pena em
regime fechado é norma imperativa, devendo seu
recurso ser provido.

Quanto ao conhecimento dos recursos:

1) Recurso manejado pelo procurador do
condenado:

Conforme se observa da certidão de fls.
200-verso, ao ser intimado de sua condenação, o
réu Charles Rafael manifestou expressa e livre-
mente sua vontade de que não fosse recorrida a
decisão.

Sua vontade de não recorrer foi formali-
zada no “termo de renúncia” juntado à fl. 201.

O recurso manejado nos autos é de exclu-
siva iniciativa do procurador do réu, contrariando a
vontade do condenado.

Pois bem.

Segundo MIRABETE (Processo Penal,
Ed. Atlas, São Paulo, 1998, 8ª edição, p. 610):

... o direito de renunciar é da parte, não poden-
do ter seu exercício obstado pela discordância
do advogado constituído, e muito menos pelo
defensor dativo, a quem não foi concedido
poderes expressos para tal, pois a tanto não
conduzem as relações derivadas do mandato,
nem o princípio da defesa técnica (RT, 554/36,
603/337, 618/314, 639/342).

Embora o conhecimento do recurso não
traga nenhum prejuízo ao réu, porque proibida a
reformatio in pejus em recurso exclusivo da defe-
sa, entendo que as razões do renunciante devem
ser respeitadas, ainda que não expressas, porque
a tanto não está obrigado. Provavelmente, suas
razões têm a ver com a maior publicidade que
sempre decorre das medidas processuais que
envolvem o recurso.

Lado outro, mesmo sem adentrar o mérito,
não há a menor possibilidade de prosperarem as
teses esgrimidas pela defesa, porque, se assim
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não fosse, o recurso seria conhecido como habeas
corpus, de ofício, o que não é o caso, repito.

Doutrina e jurisprudência são acordes na
prevalência do expresso desejo do condenado de
renunciar ao recurso, como se colhe dos julgados
que colaciono:

A renúncia ao direito de apelar constitui facul-
dade processual de que é titular o próprio réu
condenado, inobstante seja lícito ao seu defen-
sor, desde que investido de poderes especiais,
também abdicar do exercício desse mesmo direi-
to. O direito de recorrer, que é essencialmente
disponível, constitui situação jurídica que admite,
em sede processual penal, a prática legítima da
renúncia. O caráter voluntário da apelação crimi-
nal submete plenamente essa espécie recursal
ao poder dispositivo de qualquer dos sujeitos da
relação processual penal, os quais poderão, em
conseqüência, renunciar ao seu exercício. A
única limitação existente incide sobre o MP, que,
embora dispondo da faculdade de não recorrer,
não poderá desistir da impugnação recursal que
houver deduzido. Desde que plenamente capaz,
pode o condenado renunciar ao seu direito de
apelar. Essa manifestação de vontade do sen-
tenciado, quando exteriorizada ao auxiliar do
juízo, deve ser, para efeito de sua validade,
reduzida a termo, assinado pelo próprio renun-
ciante e, também, pelo oficial de justiça,
escrevente ou pessoa judicialmente incumbida
da diligência, sem prejuízo da intimação pessoal
da decisão penal condenatória ao defensor
constituído ou dativo (STF - HC - ReI. Celso de
Mello - RT, 655/380).

O exercício do direito de recorrer em sede
processual penal reveste-se de caráter volun-
tário. Assiste ao condenado, desse modo, a fa-
culdade de livremente renunciar, por ato próprio,
à interposição do recurso criminal cabível.
Precedentes. Não se conhece de recurso crimi-
nal interposto pelo defensor, se o acusado, em
momento anterior, e por ato pessoal, vem a
renunciar, validamente, ao direito de apelar con-
tra a sentença que o condenou. A decisão do
Tribunal que, em tal circunstância, não conhece
desse recurso não ofende a cláusula constitu-
cional que assegura aos acusados a plenitude
de defesa em juízo penal (STF - RE - ReI. Celso
de MelIo - RTJ, 152/597).

Apelação - Renúncia - Réu maior de vinte e um
anos, cuja declaração de vontade se reveste de

plena eficácia jurídica - Desistência homolo-
gada. - O caráter voluntário da apelação criminal
converte-a em espécie recursal inteiramente
submetida ao poder dispositivo de qualquer dos
sujeitos da relação processual penal, os quais
poderão, em conseqüência, renunciar ao seu
exercício (TJSP - AP - ReI. Andrade Cavalcanti -
JTJLEX, 165/337).

Se o réu, maior e capaz, ao ser intimado da
sentença condenatória, renunciou ao direito
de recorrer, não se toma conhecimento da
apelação anteriormente interposta pelo defen-
sor dativo (TACRIM-SP - AP - ReI. Haroldo
Luz - RT, 730/565).

Manifestada de modo inequívoco a vontade do
acusado em não acionar o segundo grau de
jurisdição, resignando-se com a condenação
decretada, inviável o conhecimento do recurso
interposto pelo defensor, porque implicaria fla-
grante desrespeito à escolha do próprio desti-
natário da sanção penal (TACRIM-SP - AP -
ReI. Wilson Barreira - RT, 758/579).

A titularidade do direito de apelar não é do defen-
sor, senão do réu, ao qual toca, portanto, a
decisão de fazê-lo. Desde que o réu se oponha
ao exercício de tal direito, haverá o advogado de
acatar-lhe respeito à vontade, pois o que procura
em juízo está sujeito ao princípio geral que infor-
ma o mandato: só procede segundo a lei aquele
que pratica o ato a que está expressamente
autorizado (e o réu que renuncia ao direito de
recurso por isso mesmo desautoriza expressa-
mente que outrem o exercite) (TACRIM- SP - AP
- ReI. Carlos Biazotti - RT, 742/653).

Sendo o direito do agente renunciável e, mani-
festado expressamente seu desejo de não
apelar, correta é a decisão que não conhece do
recurso manifestado por defensor dativo, porque
desautorizado, contrariando a vontade do réu,
titular do direito (TJRJ - EI - Rel. Joaquim
Mouzinho - RDTJRJ, 33/239).

Se o titular de direito que é renunciável exerce a
sua vontade manifestando por termo nos autos o
desejo de não apelar, não pode o seu advogado
desautorizá-lo, contrariando desejo expresso
manifestado pelo referido titular do direito (TARJ
- AP - ReI. Carlos Brazil - RT, 715/517).

Malgrado respeitável a posição de que a defe-
sa técnica, como corolário do princípio do devi-
do processo legal, deva prevalecer quanto à
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vontade de apelar sobre o desejo do réu, o
certo é que este é o titular do direito de recorrer.
E este direito é disponível, renunciável. Não
pode, portanto, o advogado ou o defensor
apelar contra a vontade do titular do direito de
recorrer (TJDF - AP 17.271/96 - ReI. Vaz de
Melo - DJU de 11.06.97, p. 12.370).

Diante do princípio da disponibilidade, que per-
mite às partes recorrerem ou não, deve preva-
lecer a vontade da ré em renunciar ao direito de
apelar, a qual prepondera sobre o inconformismo
do defensor dativo, porque não viola o direito da
ampla defesa, em face do direito de escolha do
cidadão. Inteligência do art. 574 do CPP (TJDF -
AP 13.054/93 - Rel. Joazil M. Gardés - DJU de
14.09.94, p. 8.742).

O direito de apelar é do réu, e não de seu defen-
sor, a não ser que tenha poderes expressos para
tal. Assim, se o réu expressamente renuncia ao
seu direito, conformando-se quanto à sentença
condenatória, não se pode conhecer do recurso
de seu advogado, homologando-se a renúncia.
Recurso conhecido (TAPR - AP - ReI. Martins
Ricci RT, 639/342).

O pedido de desistência do recurso por parte
do réu sobrepõe a vontade do seu defensor,
considerando que é o acusado quem tem o
direito apelar, conquanto ao advogado caiba
exercitar os limites do mandato. Recurso não
conhecido em face da manifestação pessoal
do réu em não recorrer (TJMS - AP - ReI.
Carlos Stephanini - RJTJMS, 120/170).

Assim sendo, tratando-se de réu maior e
capaz, ante o exposto, não conheço do recurso
apresentado por seu procurador, ficando
homologada a desistência expressa do réu.

2) Recurso ministerial:

Conheço do recurso, pois presentes os
requisitos de admissibilidade e processamento.

Inexistem questões preliminares a serem
abordadas, não foram argüidas nulidades e ne-
nhuma encontrei, quando do exame dos autos.

No mérito.

Como se viu da sentença, o apelado foi
condenado pelo crime de tráfico de drogas.

A materialidade do crime imputado ao
apelado e segundo o qual foi condenado está
comprovada pelo auto de prisão em flagrante de
delito (fls. 08/11), pelo boletim de ocorrência da
Polícia Militar (fls. 13/16), pelo auto de apreensão
das diversas drogas (fls. 19), pelo laudo provisório
de constatação de substâncias entorpecentes (fls.
25) e pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 36).

A autoria também é indubitável.

O réu Charles Rafael foi preso em flagrante
de delito de posse de uma sacola onde se encon-
travam nada menos que 120 g de maconha, com-
posta de um tablete prensado e um cigarro arte-
sanal, uma pedra de “crack”, de três gramas e dez
papelotes de cocaína, no peso de 8 g.

Embora sempre que interrogado tenha o
apelado negado tanto a propriedade da droga
quanto o fato de ser usuário de tóxicos, os dois
co-réus também presos e que se encontravam
próximos ao mesmo quando da chegada da
Polícia o incriminaram:

... por volta das 21:00 horas, encontrava-se
fazendo a venda de um leitão, na rua Evaldo
Loures Coelho, para o pai do conduzido Charles,
ocasião em que chegou o indivíduo identificado
como Carioca, e gritou para Charles ‘...e aí, cadê
a minha parada? Tá em cima?...’, tendo Charles
pego uma sacola vermelha e caminhado na
direção do elemento conhecido como Carioca,
ocasião em que a Polícia Militar chegou ao local
e fez a prisão de todas as pessoas presentes,
com exceção de Carioca, que evadiu-se
(Fabiano Oliveira Martins, às fls. 10) (sic).

... por volta das 21:00 horas, foi até a residência
do Sr. José Heitor, pai do conduzido Charles, jun-
tamente com Fabiano, para entregar um leitão
ao mesmo, ocasião em que chegou no local o
indivíduo conhecido por ‘Carioca’, e começou a
conversar com Charles sobre uma droga perten-
cente aos mesmos, ou seja, Charles e ‘Carioca’,
ocasião em que a Polícia chegou ao local e fez a
prisão de todos os presentes (Rony Cristiman da
Rocha, às fls. 10) (sic).

Saliente-se que há na estória duas saco-
las: uma sacola que “Carioca” trazia consigo e
outra sacola vermelha que estava em poder de
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Charles e que ele buscou tão logo chegou
“Carioca”, provavelmente porque era momento
de prestar contas das drogas que comerciali-
zava para aquele, sendo a mesma que a Polícia
apreendeu no local, uma vez que “Carioca”
fugiu, levando consigo a outra sacola.

O próprio réu assumiu perante os policiais
que efetuaram sua prisão a propriedade da
droga, inocentando os dois outros co-réus que
foram absolvidos:

(...) Que a princípio os acusados negaram a
posse da droga, dizendo que a droga estava
no chão, que foi arrecadada; Que depois
resolveram confessar; Que, os 03 acusados
presos, os 03 primeiros, disseram que a droga
apreendida era para uso próprio deles; Que,
segundo os 03 primeiros acusados, o denun-
ciado Oliveira da Silva, o Carioca, seria a pes-
soa que teria levado a droga até o local e ven-
dido para os 03 primeiros denunciados (...)
(José Alfredo Gregório, policial, condutor no
flagrante, à fl. 136) (sic).

Que o depoente confirma suas declarações
prestadas na fase de inquérito (...); que, junta-
mente com o condutor, viram quando os 04 acu-
sados estavam fazendo partilha de substância
tóxica e por isto deram voz de prisão a eles; (...);
Que, após a prisão, Charles acabou assumindo
a posse da droga apreendida dizendo que o
acusado Oliveira havia levado a droga para ser
entregue a ele sem dizer Charles que destino
daria a droga; (...); Que, depois ficou sabendo
que Carioca já havia tido envolvimento com a
polícia, mas não ouviu dizer que seria ele
envolvido com tráfico, porém no momento de
sua fuga Carioca levou uma sacola que havia
muita coisa dentro; Que, no momento em que
viu os 04 acusados, e quando receberam voz de
prisão, Carioca começou a pegar com as duas
mãos o que havia dentro de uma sacola e colo-
car dentro de outra sacola; Que, portanto
somente foi apreendida no local uma sacola; (...)
Que, como já disse antes, na Delegacia de
Polícia o acusado Charles assumiu que a droga
era sua e que a havia recebido de ‘Carioca’,
isentando os outros dois acusados... (Márcio
Lopes da Fonseca, policial que participou da
prisão, à fl. 138) (sic).

É certo que o apelado não foi preso forne-
cendo substância entorpecente a terceiros, mas

tal circunstância é irrelevante à caracterização do
delito.

Na verdade, a conclusão a que se chega,
depois do exame do acervo probatório, é que o
apelado e o co-réu então foragido, “Carioca”,
eram sócios no negócio escuso e juntos comer-
cializavam a droga, cada qual proporcionando
maior segurança ao outro.

Como é cediço, a jurisprudência é pacífica
no sentido de que, para a configuração do delito
de tráfico, na forma consumada, não é indispen-
sável que o agente efetue a comercialização da
droga. Basta que a possua, guarde, traga consi-
go, transporte ou a tenha em depósito, máxime
em grande quantidade, circunstância evidencia-
dora da mercancia:

Para a caracterização do tráfico de entorpe-
cente, irrelevante se torna o fato de que o
infrator não foi colhido no próprio ato da venda
da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é
de caráter permanente, consumando-se com a
detenção do tóxico pelo agente para comercia-
lização (RT, 714/357).

Não é indispensável a prova efetiva do tráfico
para a formação de um juízo de certeza, pois
tal convencimento pode resultar satisfatoria-
mente comprovado pelo conjunto de indícios e
circunstâncias que cercam o agente envolvido
(RT, 729/542).

Ademais, não é apenas a quantidade de
substância entorpecente que deve influir no
julgamento, no caso bastante significativa,
inclusive pela diversidade, mas o conjunto de
fatores expressamente previstos no art. 37 da
Lei nº 6.368/76.

Assim, diante de todas as circunstâncias
que cercam o fato, é fácil concluir que a droga
apreendida, estava sendo comercializada clandes-
tinamente, sendo evidente que não se pode negar
a condição de traficante ao agente que mantém em
seu poder tal quantidade e variedade de drogas.

Conclui-se, portanto, que o réu praticou o
crime previsto no art. 12 da Lei nº 6.368/76, e, por
estar atuando em conjunto, também a causa
especial de aumento do art. 18, III, primeira parte,
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que pune a associação eventual para o tráfico,
tipos segundo os quais foi condenado e com cuja
condenação se conformou, renunciando expres-
samente a qualquer recurso.

O julgado colacionado é elucidativo:

O paciente foi condenado, não por haver ven-
dido entorpecentes, mas sim porque, antes
disso, portava a droga para o tráfico, o que jus-
tificou a diligência realizada pelos policiais. E
essa conduta também configura o delito do art.
12 da Lei 6.368/76 (STF - HC 77.484-4 - Rel.
Sydney Sanches - j. em 18.08.1998 - DJU de
26.03.1999).

Recurso do Ministério Público:

Como se disse, o Ministério Público
apela limitadamente, pretendendo tão-somente
que se elimine a possibilidade de progressão de
regime de cumprimento, benefício concedido
na respeitável decisão monocrática, pleiteando
a mudança para o regime de cumprimento inte-
gral da pena em regime fechado.

Pedindo vênias ao Sentenciante, o provi-
mento se impõe.

O art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 estabe-
lece que, em se tratando de crimes hediondos,
como o tráfico de drogas, a pena será cumprida
integralmente em regime fechado, o que exclui
qualquer possibilidade de progressão.

Vejamos alguns julgados:

A Lei dos Crimes Hediondos, Lei nº 8.072/90, ao
estabelecer no seu art. 2º, § 1º, que os delitos
nela arrolados devem ser punidos sob o rigor do
regime fechado integral, embora dissonante do
sistema preconizado no Código Penal, arts. 33-
36 e da Lei de Execuções Penais, que preco-
nizam a forma progressiva, não afronta o texto
constitucional, pois a Carta Magna conferiu ao
legislador ordinário competência para dispor
sobre a individualização da pena (art. 5º, XLVI)
situando-se aquele diploma legal na linha filosó-
fica do Estatuto Maior, que estabeleceu princí-
pios rigorosos no trato dos crimes hediondos -
art. 5º, XLIII (STJ - RT, 745/527).

Regime prisional - Entorpecente - Tráfico -
Constitucionalidade da imposição de regime
integralmente fechado - Disciplina da Lei
8.072/90, que não foi afetada pelo advento da
Lei nº 9.455/97. - Constitucionalidade do
regime integralmente fechado para o conde-
nado por tráfico de entorpecente, não sendo
afetada a disciplina da Lei nº 8.072/90 pelo
advento da Lei de Tortura (Lei 9.455/97)
(TJSP - RT, 767/565).

A matéria posta em análise já foi trazida tan-
tas vezes a debates e está de tal forma pacificada
nos tribunais pátrios que acabou sumulada neste
egrégio Tribunal de Justiça, com a aprovação do
Grupo de Câmaras Criminais:

Súmula nº 46: A Lei 9.455/97 (Lei de Tortura)
não revogou a Lei 8.072/90 (Lei dos Crimes
Hediondos), razão pela qual não cabe pro-
gressão de regime aos condenados por crimes
hediondos, exceto o de tortura (unanimidade).

Ante tais elementos dou provimento ao
recurso ministerial para estabelecer que a pena
corporal da condenação seja cumprida integral-
mente em regime fechado, mantendo quanto ao
mais intocada a bem-lançada decisão conde-
natória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Armando Freire - Senhor
Presidente. Estou de acordo, apenas com ressalva
do impedimento quanto à progressão da pena.

O Sr. Des. Gudesteu Biber - Senhor
Presidente. Também ressalvo a possibilidade de
o réu pessoalmente desistir do recurso, contra a
vontade do seu defensor.

No mais, acompanho o Relator.

Súmula - À UNANIMIDADE, HOMOLO-
GARAM A DESISTÊNCIA DO RÉU E DERAM
PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.

-:::-
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

INVENTÁRIO - DECISÃO QUE DECLARA ROMPIDO O TESTAMENTO - NATUREZA
INTERLOCUTÓRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL

- Da decisão que declara rompido o testamento, resolvendo assim uma questão incidente, o
recurso cabível é o de agravo de instrumento.

- Recurso especial conhecido e provido.

RECURSO ESPECIAL Nº 184.145-SP - Relator: Ministro BARROS MONTEIRO

Recorrentes: Ornella Rosaly Pagnoncelli
Carneiro e outros.  Advogados: Otávio Uchôa da
Veiga Filho e outro.  Recorrido: Rafael Xavier
Ferreira Carneiro.  Advogados: Eugênio Reynaldo
Palazzi Junior e outros.

Acórdão

Vistos e relatados estes autos em que
são partes as acima indicadas:

Decide a Quarta Turma do Superior Tribunal
de Justiça, por unanimidade, conhecer do recurso
e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator, na forma do relatório e notas
taquigráficas precedentes que integram o presente
julgado. Votaram com o Relator os Srs. Ministros
Cesar Asfor Rocha, Fernando Gonçalves, Aldir
Passarinho Junior e Jorge Scartezzini.

Brasília-DF, 5 de agosto de 2004 (data do
julgamento). - Ministro Barros Monteiro - Relator.

Relatório

O Sr. Ministro Barros Monteiro - Nos
autos do inventário dos bens deixados por
Mário Carneiro, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara
de Família e Sucessões do Foro Central de São
Paulo declarou rompido o testamento, em razão
do superveniente nascimento do herdeiro
Rafael Xavier Ferreira Carneiro.

Contra essa decisão, a viúva-meeira
Ornella Rosaly Pagnoncelli Carneiro e outros
herdeiros interpuseram agravo de instrumento,
de que a Oitava Câmara de Direito Privado do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não
conheceu, em acórdão assim ementado:

Recurso - Sentença que declarou rompido tes-
tamento, nos termos do artigo 1.750 do Código
Civil - Decisão sujeita a reforma através de
apelação - Interposição de agravo de instru-
mento - Ocorrência de erro grosseiro - Não-co-
nhecimento do recurso (fl. 75).

Rejeitados os dois embargos declaratórios
opostos, os agravantes manifestaram este re-
curso especial com base nas alíneas a e c do
permissivo constitucional, apontando negativa de
vigência aos arts. 162, § 2º, 513 e 522 do CPC,
além de dissídio jurisprudencial. Sustentaram
tratar-se, no caso, de decisão interlocutória, uma
vez que não pôs fim ao processo de inventário.

Sem as contra-razões, o apelo extremo
foi admitido na origem, subindo os autos a esta
Corte.

A Subprocuradoria-Geral da República
reservou-se para pronunciamento simultâneo
deste recurso com os autos principais.

É o relatório.

Voto

O Sr. Ministro Barros Monteiro (Relator) -
Assiste razão aos recorrentes.

A despeito de haver o MM. Juiz de Direito
declarado, por sentença, rompido o testamento
(fls. 30), trata-se na verdade de uma decisão inter-
locutória, visto que, por meio dela, o Magistrado
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não pôs termo ao processo, mas apenas resolveu
uma questão incidente (art. 162, §§ 1º e 2º, do
CPC).

Daí o indiscutível cabimento do recurso
de agravo de instrumento, ao reverso do que
entendeu o Tribunal a quo.

A propósito, mostra-se pacífica a juris-
prudência desta Casa: REsp nº 164.170-RJ,
Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira; e
REsp nº 63.247/RJ, Relator Ministro Eduardo
Ribeiro.

Do primeiro dos referidos precedentes,
colhe-se do voto condutor, da lavra do Ministro
Sálvio de Figueiredo Teixeira, o seguinte teor:

Simplificado é o sistema recursal do Código de
Processo Civil. Os atos do juiz, como se vê do
art. 162, são conceituados, e a cada ato corres-
ponde um recurso cabível. Assim, a sentença se
caracteriza como o ato que põe termo ao proces-
so, com ou sem exame do mérito. E o processo,
nesse caso, deve ser visto de forma ampla. Se
efetivamente houve extinção, sem prossegui-
mento do feito, foi proferida uma sentença. Se,
ao contrário, prossegue o processo para resolver
situação pendente, ainda que tenha sido extinto
o feito em relação a um dos litisconsortes, a
decisão tem natureza jurídica de decisão inter-
locutória, agravável, portanto.
Esse é o caso dos autos. A decisão atacada
por apelação não extinguiu o processo de
inventário, embora tenha afastado da relação
processual a recorrente. Se não pôs fim ao
processo como um todo, de sentença não se
trata, não podendo, destarte, ser cabível o
recurso apelação.

Nesses termos, o acórdão recorrido, ao
não conhecer do agravo, transgrediu as normas
dos arts. 162, § 2º, 513 e 522 do Código de
Processo Civil.

Isso posto, conheço do recurso pela alínea
a do admissivo constitucional e dou-lhe provi-
mento, a fim de que, cassada a decisão recorrida,
a eg. Câmara julgue o agravo de instrumento
como entender de direito.

É o meu voto.

Certidão

Certifico que a egrégia Quarta Turma, ao
apreciar o processo em epígrafe na sessão reali-
zada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, conheceu do
recurso e deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Cesar Asfor Rocha,
Fernando Gonçalves, Aldir Passarinho Junior e
Jorge Scartezzini votaram com o Sr. Ministro
Relator.

O referido é verdade. Dou fé.

Brasília-DF, 05 de agosto de 2004. - Claudia
Austregésilo de Athayde Beck - Secretária.

(Publicado no DJ de 25.10.2004.)

-:::-

DIREITO CONSTITUCIONAL A CRECHE EXTENSIVO AOS MENORES DE ZERO A SEIS ANOS -

NORMA CONSTITUCIONAL REPRODUZIDA NO ART. 54 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE - NORMA DEFINIDORA DE DIREITOS NÃO PROGRAMÁTICA - EXIGIBILIDADE

EM JUÍZO - INTERESSE TRANSINDIVIDUAL ATINENTE ÀS CRIANÇAS SITUADAS NESSA

FAIXA ETÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CABIMENTO E PROCEDÊNCIA

- 1. O direito constitucional a creche extensivo aos menores de zero a seis anos é consagrado

em norma constitucional reproduzida no art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Violação de lei federal.
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- “É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: I - ensino fundamental, obrigatório e
gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; II - progressiva extensão
da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; III - atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência preferencialmente na rede regular de ensino; IV - atendimento em creche
e pré-escola às crianças de (zero) a 6 (seis) anos de idade”.

- 2. Releva notar que uma Constituição Federal é fruto da vontade política nacional, erigida
mediante consulta das expectativas e das possibilidades do que se vai consagrar, por isso que
cogentes e eficazes suas promessas, sob pena de restarem vãs e frias enquanto letras mortas
no papel. Ressoa inconcebível que direitos consagrados em normas menores como circulares,
portarias, medidas provisórias, leis ordinárias tenham eficácia imediata e os direitos consa-
grados constitucionalmente, inspirados nos mais altos valores éticos e morais da Nação sejam
relegados a segundo plano. Prometendo o Estado o direito à creche, cumpre adimpli-lo,
porquanto a vontade política e constitucional, para utilizarmos a expressão de Konrad Hesse,
foi no sentido da erradicação da miséria intelectual que assola o País. O direito à creche é
consagrado em regra com normatividade mais do que suficiente, porquanto se define pelo
dever, indicando o sujeito passivo, in casu o Estado.

- 3. Consagrado por um lado o dever do Estado, revela-se, pelo outro ângulo, o direito subjetivo da
criança. Consectariamente, em função do princípio da inafastabilidade da jurisdição consagrado
constitucionalmente, a todo direito corresponde uma ação que o assegura, sendo certo que todas
as crianças nas condições estipuladas pela lei se encartam na esfera desse direito e podem exigi-lo
em juízo. A homogeneidade e transindividualidade do direito em foco enseja a propositura da ação
civil pública.

- 4. A determinação judicial desse dever pelo Estado não encerra suposta ingerência do Judiciário na
esfera da Administração. Deveras, não há discricionariedade do administrador frente aos direitos
consagrados, quiçá constitucionalmente. Nesse campo a atividade é vinculada sem admissão de
qualquer exegese que vise afastar a garantia pétrea.

- 5. Um país cujo preâmbulo constitucional promete a disseminação das desigualdades e a pro-
teção à dignidade humana, alçadas ao mesmo patamar da defesa da Federação e da República,
não pode relegar o direito à educação das crianças a um plano diverso daquele que o coloca
como uma das mais belas e justas garantias constitucionais.

- 6. Afastada a tese descabida da discricionariedade, a única dúvida que se poderia suscitar
resvalaria na natureza da norma ora sob enfoque, se programática ou definidora de direitos. Muito
embora a matéria seja, somente nesse particular, constitucional, porém sem importância revela-se
essa categorização, tendo em vista a explicitude do ECA, inequívoca se revela a normatividade
suficiente à promessa constitucional, a ensejar a acionabilidade do direito consagrado no preceito
educacional.

- 7. As meras diretrizes traçadas pelas políticas públicas não são ainda direitos, senão promessas
de lege ferenda, encartando-se na esfera insindicável pelo Poder Judiciário, qual a da oportunidade
de sua implementação.

- 8. Diversa é a hipótese segundo a qual a Constituição Federal consagra um direito e a norma
infraconstitucional o explicita, impondo-se ao Judiciário torná-lo realidade, ainda que, para
isso, resulte obrigação de fazer, com repercussão na esfera orçamentária.
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Recorrente: Ministério Público do Estado
de São Paulo.  Procuradores: Jurandir Norberto
Marçura e outros.  Recorrido: Município de Santo
André.  Procuradores: Mônica M. Hernandes de
Abreu Vicente e outros.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes
autos, acordam os Ministros da Primeira Turma
do Superior Tribunal de Justiça, na conformi-
dade dos votos e das notas taquigráficas a
seguir, após o voto-vista do Sr. Ministro Teori
Albino Zavascki, por maioria, vencido o Sr.
Ministro Relator, dar provimento ao recurso
especial, nos termos do voto-vista do Sr.
Ministro Luiz Fux, que lavrará o acórdão.
Votaram com o Sr. Ministro Luiz Fux (voto-vista)
os Srs. Ministros Teori Albino Zavascki (voto-
vista) e Denise Arruda.

Ausentes, justificadamente, os Srs.
Ministros José Delgado e Francisco Falcão.

Brasília-DF, 02 de setembro de 2004
(data do julgamento). - Ministro Luiz Fux -
Presidente e Relator p/ o acórdão.

Relatório

O Sr. Ministro José Delgado (Relator) - O
Ministério Público do Estado de São Paulo inter-
põe recurso especial para modificar acórdão com
fundamentos sintetizados na ementa do teor que
transcrevo (fl. 145):

Embargos infringentes. - Ação civil pública
ajuizada pelo Ministério Público em favor de
menor - Sentença que julgou procedente
pedido voltado à obrigação de fazer, consis-
tente na criação e manutenção de vagas em
creches municipais para crianças, menores
de seis anos, sob pena de multa diária.
Recurso voluntário visando a reforma integral
da sentença, sob o fundamento de ingerência
no Poder Executivo, concedido, por maioria
de votos, pelo v. acórdão embargado.

- 9. Ressoa evidente que toda imposição jurisdicional à Fazenda Pública implica dispêndio e
atuar sem que isso infrinja a harmonia dos Poderes, porquanto, no regime democrático e no
estado de direito, o Estado soberano submete-se à própria Justiça que instituiu. Afastada,
assim, a ingerência entre os Poderes, o Judiciário, alegado o malferimento da lei, nada mais fez
do que cumpri-la ao determinar a realização prática da promessa constitucional.

- 10. O direito do menor à freqüência em creche insta o Estado a desincumbir-se do mesmo
através da sua rede própria. Deveras, colocar um menor na fila de espera e atender a outros é
o mesmo que tentar legalizar a mais violenta afronta ao princípio da isonomia, pilar não só da
sociedade democrática anunciada pela Carta Magna, mercê de ferir de morte a cláusula de
defesa da dignidade humana.

- 11. O Estado não tem o dever de inserir a criança numa escola particular, porquanto as
relações privadas se subsumem a burocracias nem sequer previstas na Constituição. O que o
Estado soberano promete por si ou por seus delegatários é cumprir o dever de educação me-
diante o oferecimento de creche para crianças de zero a seis anos. Visando ao cumprimento de
seus desígnios, o Estado tem domínio iminente sobre bens, podendo valer-se da propriedade
privada, etc. O que não ressoa lícito é repassar o seu encargo para o particular, quer incluindo
o menor numa “fila de espera”, quer sugerindo uma medida que tangencia a legalidade,
porquanto a inserção numa creche particular somente poderia ser realizada sob o pálio da lici-
tação ou delegação legalizada, acaso a entidade fosse uma longa manu do Estado ou anuísse,
voluntariamente, fazer-lhe as vezes.

- 12. Recurso especial provido.

RECURSO ESPECIAL Nº 575.280-SP - Relator: Ministro JOSÉ DELGADO
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Inadmissibilidade da substituição da vontade da
Administração Pública - Inviabilidade de exame
do mérito administrativo - Os critérios governa-
mentais, conveniência e oportunidade, são
próprios do Executivo, não podendo o
Judiciário, sob qualquer pretexto, ir além do
estrito exame da legalidade e da legitimidade,
par e passo dos princípios informadores de
cada qual, pena de ingerência no Executivo, se
imiscuindo em terreno discricionário específico
- Desobediência ao orçamento municipal que
sequer foi alegada na petição inicial da ação
civil pública ajuizada, o que torna a matéria
impossível de conhecimento em face da omis-
são da causa de pedir. Embargos infringentes
rejeitados.

Alega no Especial violação dos arts. 54,
IV, 208, III, e 213 do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Aduz que o oferecimento de ensi-
no infantil, por meio de creches e pré-escolas,
constitui, de um lado, um dever do Município
(que poderá requerer, mediante ação própria, a
colaboração técnica e financeira da União e do
Estado-membro respectivo - cf. art. 211, caput e
§ 1º, da CF/88) e, de outro, um direito, líquido e
certo, de toda criança brasileira na faixa de 0 a
6 anos de idade.

Contra-razões oferecidas pela manutenção
do decisum a quo.

Admitido o recurso especial, subiram os
autos a esta Casa de Justiça, com sua inclusão
em pauta para julgamento, o que faço agora.

É o relatório.

Administrativo e Processo Civil - Ação civil
pública para obrigar município a criar e manter
vagas em creches para crianças menores de 06
anos - Intrometimento do Judiciário em função
específica da municipalidade. Impossibilidade -
Precedentes.
- 1. O Ministério Público está legitimado para pro-
por ação civil pública para proteger interesses
coletivos.
- 2. Impossibilidade de o juiz substituir a
Administração Pública, estabelecendo que
determinado Município crie e mantenha vagas
em creches para menores de 06 anos de idade.
- 3. Ao Poder Executivo cabe a conveniência e a
oportunidade de realizar atos físicos de adminis-

tração (construção de conjuntos habitacionais,
escolas públicas, creches etc.). O Judiciário não
pode, sob o argumento de que está protegendo
direitos coletivos, ordenar que tais realizações
sejam consumadas.
- 4. As obrigações de fazer permitidas pela
ação civil pública não têm força de quebrar a
harmonia e independência dos Poderes.
- 5. O controle dos atos administrativos pelo
Poder Judiciário está vinculado a perseguir a
atuação do agente público em campo de obe-
diência aos princípios da legalidade, da morali-
dade, da eficiência, da impessoalidade, da fina-
lidade e, em algumas situações, o controle do
mérito.
- 6. As atividades de realização dos fatos con-
cretos pela administração depende de dotações
orçamentárias prévias e do programa de priori-
dades estabelecido pelo governante. Não cabe
ao Poder Judiciário, portanto, determinar as
obras que deve edificar, mesmo que seja para
proteger o meio ambiente.
- 7. Precedentes desta Corte Superior.
- 8. Recurso não provido.

Voto-vencido

O Sr. Ministro José Delgado (Relator) -
Conheço do recurso. A matéria jurídica enfren-
tada pelo recorrente foi amplamente discutida no
acórdão.

O voto condutor do acórdão objurgado
encontra-se em perfeita harmonia com o posi-
cionamento deste Relator, pelo que o transcrevo
como razão de decidir (fls. 146/154):

2. Como de há muito se adianta, a Lei nº
8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente, não primou pela mel-
hor técnica normativa e nem vernacular, geran-
do dúvidas na aplicação de vários de seus dis-
positivos, os quais ora guardam contradição
lógica entre si, ora malferem o plexo normativo,
pois o legislador procurou tudo lançar no
Estatuto, que foi retalhado, sem dúvida com a
melhor das intenções, buscando o aprimora-
mento do tratamento ora destinado à infância e
à juventude.
No entanto, não se pode, a pretexto de salva-
guardar direitos, ferir normas válidas e eficazes
do universo jurídico vigente, o que obriga o intér-
prete, em árdua tarefa, a adequar a aplicação do
Estatuto à realidade jurídica.
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A sanação de irregularidades, posta nos artigos
191 e seguintes do Estatuto, há de ser vista
com reservas, porquanto, em se tratando de
entidade governamental, que é regrada por
princípios reguladores próprios, a atividade do
Poder Judiciário encontra-se genuinamente
restrita ao controle dos atos administrativos,
sob a vertente dos preceitos de regência da
atuação do agente público, de maneira que
qualquer determinação de fazer ou de não
fazer encontra como parâmetros os princípios
administrativos atinentes, não se podendo, por
exemplo, invadir o mérito do ato administrativo,
em especial no que concerne a conveniência e
oportunidade, assim como defeso é olvidar da
legalidade estrita, pois a Administração
Pública, diferentemente do particular, tem sua
conduta pautada pela ordem legal, o que, em
matéria de gastos públicos, revolve a diretriz
orçamentária, lei de licitações e concurso públi-
co para contratação de funcionários.
Em assuntos assemelhados, este Tribunal e o
colendo Superior Tribunal de Justiça já procla-
maram a impertinência de determinações judi-
ciais que atinjam o âmbito discricionário da
Administração Pública, o que se pode observar
pela ementa dos venerandos arestos relatados,
respectivamente, pelos Desembargadores Alves
Braga e Scarance Fernandes, assim como pelo
Ministro José Delgado:
‘Pretensão a obrigar a Municipalidade a fornecer
abrigo a famílias despejadas de área de pro-
teção aos mananciais por força de outra ação
civil pública, igualmente movida pelo Ministério
Público. Impossibilidade de o Judiciário se imis-
cuir em assuntos de esfera discricionária especí-
fica do Executivo. Interesse de agir inocorrente.
Recursos improvidos’ (TJSP - Câm. Esp., Ap.
Cív. nº 41.369-0-SP, Rel. Des. Alves Braga, j. em
15.1.1998, v.u., JTJ, 219/14).
‘Agravo de instrumento. Ação civil pública.
Remoção de presos com condenações defini-
tivas, transitadas em julgado, das cadeias
públicas e delegacias de polícia. Liminar con-
cedida. Inadmissibilidade. Recurso provido’ (AI
nº 078.977-5/5-SP, Rel. Des. Scarance
Fernandes, j. em 10.11.1998, v.u.).
‘1. O Ministério Público está legitimado para pro-
por ação civil pública para proteger interesses
coletivos. - 2. Impossibilidade de o juiz substituir
a Administração Pública determinando que
obras de infra-estrutura sejam realizadas em
conjunto habitacional. Do mesmo modo, que
desfaça construções já realizadas para atender
a projetos de proteção ao parcelamento do solo
urbano. - 3. Ao Poder Executivo cabe a con-

veniência e a oportunidade de realizar atos físi-
cos de administração (construção de conjuntos
habitacionais, etc.). O Judiciário não pode, sob o
argumento de que está protegendo direitos cole-
tivos, ordenar que tais realizações sejam con-
sumadas. - 4. As obrigações de fazer permitidas
pela ação civil pública não têm força de quebrar
a harmonia e independência dos Poderes. - 5. O
controle dos atos administrativos pelo Poder
Judiciário está vinculado a perseguir a atuação
do agente público em campo de obediência aos
princípios da legalidade, da moralidade, da efi-
ciência, da impessoalidade, da finalidade e, em
algumas situações, o controle do mérito. - 6. As
atividades de realização dos fatos concretos
pela Administração dependem de dotações
orçamentárias prévias e do programa de priori-
dade estabelecidos pelo governante. Não cabe
ao Poder Judiciário, portanto, determinar as
obras que deve edificar, mesmo que seja para
proteger o meio ambiente. - 7. Recurso provido’
(STJ - 1ª T., REsp nº 169.876, Rel. Min. José
Delgado, j. em 16.6.1998, v.u., RSTJ, 114/98).
Oportuno, ainda, transcrever o entendimento
esposado pela 6ª Turma do colendo Superior
Tribunal de Justiça em caso semelhante:
‘Constitucional e Administrativo. Constituição
dirigente e programática. Estatuto da Criança e
do Adolescente. Ação civil pública para obrigar o
governo a construir um centro de recuperação e
triagem. Impossibilidade jurídica. Recurso espe-
cial não conhecido.
- I. O Ministério Público do Estado de Goiás,
com base nas Constituições Federal e Estadual
e no art. 4º do Estatuto da Criança e do
Adolescente, ajuizou ação civil pública para
compelir o Governo estadual a construir um
Centro de Recuperação e Triagem, em face da
prioridade genericamente estabelecida. O
TJGO, em apelação, decretou a carência da
ação por impossibilidade jurídica.
- II. A Constituição Federal e em suas águas a
Constituição de Goiás são ‘dirigentes’ e ‘pro-
gramáticas’. Têm, no particular, preceitos impo-
sitivos para o Legislativo (elaborar leis infracons-
titucionais de acordo com as ‘tarefas’ e ‘progra-
mas’ preestabelecidos) e para o Judiciário (‘atu-
alização constitucional’). Mas, no caso dos
autos, as normas invocadas não estabelecem,
de modo concreto, a obrigação do Executivo de
construir, no momento, o Centro. Assim, haveria
uma intromissão indébita do Poder Judiciário no
Executivo, único em condições de escolher o
momento oportuno e conveniente para a exe-
cução da obra reclamada.



S
up

er
io

r T
rib

un
al

 d
e 

Ju
st

iç
a

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 413-448, out./dez. 2004 419

- III. Recurso especial não conhecido. Decisão
recorrida mantida’ (STJ - 6ª T., REsp nº 63.128-9,
Rel. Min. Adhemar Maciel, j. em 11.03.96, v. u.,
DO de 20.05.96, RSTJ, 85/385).
Lê-se no bojo deste v. acórdão da lavra do
eminente Ministro Adhemar Maciel:
‘Acontece que no caso dos autos as normas
maiores não estabeleceram, de modo concreto,
a escalada de prioridade. Assim, não se tem
como obrigar o Executivo a construir o Centro
de Recuperação e Triagem para a recepção de
adolescentes submetidos ao regime compul-
sório de internamento. Haveria uma verdadeira
intrusão do Judiciário no Executivo. O Relator a
quo, o eminente Des. Noé Gonçalves Ferreira,
bem apreendeu em seu voto: ‘Analisando o
caso sob enfoque nestes autos em face do estu-
do ora produzido, tem-se, sem dúvida, que a
sentença vergastada impôs ao Poder Executivo
estadual obrigação de executar obra inserida na
sua discricionariedade, o que, evidentemente,
não é possível. Sim, porque o Executivo, consti-
tucionalmente autônomo, goza de total liber-
dade para eleger as obras prioritárias a serem
construídas’.
Com efeito, a imposição de obrigação de fazer
vertente à criação e manutenção de vagas em
creches municipais para crianças menores de
seis anos constitui invasão de ato de gestão
governamental, que toca, com vivas cores, a
conveniência e oportunidade da Administração
Pública, de tal arte que a determinação almejada
caracteriza ingerência indevida, uma vez que
constitui adoção de critério administrativo vincu-
lado, próprio do Executivo estadual, malferindo a
norma constitucional que atribui ao Executivo a
assinação de suas prioridades administrativas e
realizações, as quais se sujeitam às limitações
legais, razão pela qual não se pode emitir juízo
de verdadeiro mérito administrativo, como se
administração fosse.
Do mesmo modo, a sanação de irregularidade
que importa em dispêndio ao erário envolve
questões afetas às diretrizes orçamentárias,
publicação de edital de licitação e concurso
público, de maneira que só seria possível a
determinação para implantação se houvesse
dotação orçamentária específica, alinhavada
à omissão da Administração no cumprimento
da realização e, mesmo assim, inviável a
restrição temporal para efetivação, porquanto
ao administrador, que só pode fazer o que a
lei determina, como já consignado, deve
cumprir o iter legal.
Na hipótese em exame, ademais, a matéria ati-
nente ao orçamento municipal não foi objeto da

petição inicial, jamais tendo havido afirmação
de desobediência àquele, com desvio de verba,
o que, em tese, levaria à responsabilidade do
administrador. Havendo omissão na causa de
pedir, defeso é o conhecimento da matéria rela-
tiva à existência de verba orçamentária não uti-
lizada para os fins descritos na exordial, pois
não é dado ao julgador apreciar fatos não
descritos pela parte, que estariam afastados do
contraditório, pois o réu, como sabido, tem ape-
nas o ônus da impugnação específica dos fatos
narrados na petição inicial (artigo 302 do
Código de Processo Civil), não se lhe podendo
atribuir o ônus de impugnar fatos outros, ainda
que conexos à matéria argüida, não indicados
de forma precisa pela parte adversa.
Tudo não bastasse, não se pode olvidar os limi-
tes rigorosos e conseqüências ao administrador
impostas pela Lei Complementar 101/2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal), de sorte que não
faria sentido determinar o Poder Judiciário, que,
em última análise, deverá julgar eventuais
sanções à norma indicada, seu descumprimento
pelo administrado.
Daí que - e ainda que não se desconheça que tal
posicionamento foi vencedor outrora nesta
Câmara Especial e respeitado o posicionamento
da douta maioria - devem os embargos ser
rejeitados para o fim de julgar improcedente a
ação.
Ainda que tenha o legislador pretendido, real-
mente, trazer aprimoramento das instituições,
assim o fez olvidando todo o universo jurídico,
como se fosse possível desenhar a realidade por
força da escrita, como inúmeras vezes já se ten-
tou neste País, como se tal possível fosse.
- 3. À vista do exposto, recebo os embargos
infringentes, rejeitando-os integralmente.

A respeito da questão debatida no presente
feito, no REsp nº 169.876/SP, DJ de 21.09.1998,
ao apreciar matéria a esta idêntica, externei os
seguintes fundamentos, verbis:

A compreensão dos temas jurídicos desenvolvi-
dos no curso da ação ora examinada, em sede
de recurso especial, exige que se tome conheci-
mento dos termos do relatório da sentença
monocrática, fls. 616/618, do teor seguinte:
‘O Ministério Público do Estado de São Paulo
aforou contra o Município de São Paulo esta
ação civil pública pedindo condenação da ré no
cumprimento da obrigação de fazer, no prazo
máximo de dois anos (art. 18, inc. V, da L.
6.766/79), consistente na regularização do
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parcelamento, das edificações, do uso e da ocu-
pação do solo, relativos ao empreendimento indi-
cado na inicial, na seguinte ordem sucessiva:
a) em caráter principal, mediante apresentação
de ‘projeto’ a ser submetido à aprovação dos
órgãos competentes e do registro imobiliário,
bem como posterior execução das obras de
infra-estrutura pertinentes, tudo para sua alte-
ração e integral adequação aos requisitos
definidos nas leis municipais, estaduais e federal
de regência;
b) em caráter alternativo, caso não acolhido o
pedido antecedente, mediante apresentação de
‘alteração no empreendimento’, naquilo que for
necessário, segundo as exigências técnicas
feitas pelos órgãos públicos para a regulari-
zação, inclusive com o desfazimento de todo o
conjunto ou de parte inaproveitável, caso abso-
lutamente impossível o aproveitamento das
construções e parcelamento já efetuados, por
força de restrições urbanísticas e administrati-
vas invencíveis, indenizando os danos ambien-
tais e urbanísticos;
c) em ambos os pedidos antecedentes, caso
qualquer mutirante cadastrado tenha participado
do mutirão e não seja contemplado em razão de
alteração do projeto original, seja a ré conde-
nada na indenização por perdas e danos, con-
sistentes na quantificação da mão-de-obra dis-
pendida para a execução do mutirão (em liqui-
dação de sentença), ou na entrega da unidade
habitacional semelhante à que lhe foi reservada
no convênio, tudo na forma da condenação
genérica dos arts. 95 e segs. do CPC, c/c art.
117 e art. 21 da LACP;
d) para a hipótese de descumprimento do prazo
da obrigação de fazer fixado na sentença, seja
estabelecida a obrigação de pagar multa diária
no valor estimado de CR$ 1.000.000,00, mais
correção monetária, destinada à conta corrente
do Fundo de Reparação de Interesses Difusos
Lesados (DE, 7.070/87 e art. 13 da L. 7.347/85).
Em prol de suas pretensões, o autor alegou,
basicamente, os motivos abaixo resumidos:
- Em 21.02.90, o Funaps e a Associação dos
Trabalhadores Sem Terra do Conjunto Habi-
tacional Movimento Unido celebraram convênio
para construção de 164 unidades residenciais,
pelo sistema de mutirão.
- Para a realização do empreendimento a ré
utilizou a área aproximada de 21.929,10m2,
tendo aquela associação por possuidora,
situada na Estrada dos Taipas, s/nº, J. Rincão,
Distrito de Perus, Capital/SP.
- Após efetuado o parcelamento do solo, para
fins urbanos, no loteamento denominado

‘Conjunto Habitacional Movimento Unido’,
mediante o material adquirido pela asso-
ciação, os próprios associados mutirantes edi-
ficaram 155 casas, residindo no local 115
famílias mutirantes, porém há casas inaca-
badas e não há infra-estrutura pública e a
canalização de esgoto está incompleta, as
verbas da Funaps estão suspensas desde
março/92 e as obras estão paralisadas, com
risco de deterioração e dispêndio de mais di-
nheiro público para os reparos.
- De acordo com o convênio (cláusulas 8ª e 9ª),
a ré se responsabilizou pelas obras de infra-
estrutura e projetos complementares, porém
referido conjunto habitacional pelos órgãos
municipais competentes, não houve prévia
anuência do Estado, não houve licença da
Cetesb e não houve registro imobiliário no
Cartório Imobiliário.
- Portanto o conjunto habitacional está em
desacordo com a LF 6.766/79 (arts. 12, 13, II,
18 e 37); com as normas estaduais (em espe-
cial L. 997/76 - arts. 2/5; D. 8.468/76 - arts. 57,
X, 58, I; D. 13.069/78 - arts. 1, 3, 4, 11, 12, 17,
19 e 20); e normas municipais (Ls. 9.412/81,
9.413/81 e 11.228/92, Ds. 31.601/92 e
32.329/92 e seus anexos).
A ré foi citada e apresentou contestação de
fls. 532/553, acompanhada dos documentos
de fls. 554/556, consistente na defesa abaixo
resumida.
1. Em primeira preliminar, a ré argüiu impossibi-
lidade jurídica do pedido com base no art. 30,
incs. I e VIII, da Carta Federal, alegando que a
Municipalidade, no âmbito dos limites de sua
competência constitucional, editou regras
específicas para tratar da matéria estritamente
de interesse local, relativa à implantação de con-
juntos habitacionais populares. Portanto, em
face do cumprimento da legislação municipal
pelas entidades conveniadas, inexiste regula-
rização a ser promovida no parcelamento.
2. Em segunda preliminar, a ré argüiu impos-
sibilidade jurídica do pedido com base no art.
40 da LF 6.766/79, alegando que, em face do
dispositivo legal, a Municipalidade não tem o
dever, mas, sim, a faculdade de regularizar o
loteamento, de acordo com a conveniência e
oportunidade, cujo ato discricionário não pode
ser objeto de condenação judicial.
3. Em terceira preliminar, a ré argüiu a ilegiti-
midade ativa do Ministério Público alegando
inexistência de interesse difuso na presente
ação. Para tanto, argumenta que um dos requi-
sitos da configuração do interesse difuso é a
indeterminação dos sujeitos, cuja característica
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essencial é a inexistência de vínculo jurídico
entre os beneficiários. Portanto, os interesses
discutidos nesta ação civil pública não se carac-
terizam com interesses difusos, porque os seus
beneficiários são pessoas determináveis, os
quais estão inscritos junto à Associação.
4. Quanto ao mérito, a ré pediu improcedência
da ação alegando, em síntese, que:
- A Municipalidade não pode ser equiparada ao
loteador particular, no tocante ao parcelamento
do solo, para fins de cumprimento da Lei
6.766/79, porque os interesses de um e do
outro são diversos, pena de ofensa ao princípio
da isonomia, que exige tratamento desigual aos
desiguais.
- A legislação federal não previu o parcela-
mento do solo pela própria Municipalidade,
portanto a LF 6.766/79 não pode ser aplicada
aos programas de mutirão, porque se trata de
hipótese não prevista em lei, pena de ofensa
ao princípio da legalidade.
- Inexiste prejuízo aos participantes e à cole-
tividade pelo programa de mutirão, o qual
beneficia os mutirantes que deixam de habitar
lugares impróprios e adquirem imóvel em
local equipado com todos os melhoramentos
urbanos, cujo benefício atinge toda coletivi-
dade, a qual passa a conviver com um centro
urbano humano e digno.
- A Municipalidade mantém fiscalização per-
manente na implantação dos mutirões, os
quais obedecem rigorosamente às normas
contidas no DM 31.601/92, além do que as
obras de infra-estrutura são realizadas por
empresas contratadas pelo Poder Público, as
quais respeitam as exigências dos órgãos téc-
nicos municipais para sua aceitação técnica.
- O pedido de indenização de danos ambien-
tais e aos mutirantes, na hipótese de impos-
sibilidade de regularização do loteamento, é
descabido porque colide com o espírito da cria-
ção do Funaps.
- Para a responsabilização da Municipalidade
por qualquer dano ao meio ambiente e aos muti-
rantes, há necessidade de demonstração da
culpa, pela incúria, desmazelo ou recusa em
impedir evento danoso que poderia ser por ela
impedido, o que incorreu no presente caso.
Na réplica de fls. 558, acompanhados docu-
mentos de fls. 575/596, o autor rebateu as
preliminares e insistiu no pedido, sobrevindo
novas manifestações das partes.
Nesta fase, na forma do art. 330, nº I, do CPC,
o processo comporta julgamento antecipado.’
Necessário se faz, também, complementar o
referido relatório com o que compõe o acórdão

recorrido apresentado do modo que passo a
transcrever (fls. 714/715):
‘O Ministério Público do Estado de São Paulo
ajuizou ação civil pública contra Munici-
palidade de São Paulo. Visando condená-la
em obrigação de fazer, no prazo máximo de
dois anos (art. 18, V, da Lei 6.766/79, consis-
tente na regularização do parcelamento, das
edificações, do uso e da ocupação do solo,
relativamente ao loteamento descrito na ini-
cial, conforme a ordem ali constante.
Ao relatório de fls. 616/618, adotado, acres-
cento que a r. sentença, afastando as preli-
minares da contestação, julgou a ação inteira-
mente procedente.
Houve determinação de reexame necessário.
Apela a ré (fls. 624/639), visando integral
reforma da decisão de primeiro grau, com o
acolhimento das preliminares de sua contes-
tação e improcedência da ação.
Recurso tempestivo, contrariado (fls. 654/660)
e isento de preparo.
A manifestação do Ministério Público, nesta
instância, é pelo improvimento do recurso (fls.
703/708).
É o relatório’.
Conhecido os debates desenvolvidos até o
julgamento da apelação, investigo, agora, o
teor do voto condutor do acórdão recorrido
(fls. 715/719):
‘O ilustre Magistrado prolator da sentença recor-
rida, como sempre faz, deu correta solução à
lide, tendo decidido brilhantemente, à forma de
seu costumeiro proceder.
As preliminares foram muito bem afastadas
na r. sentença recorrida.
Com efeito, não há falar-se em ilegitimidade de
parte do Ministério Público para a propositura da
presente ação, nem em falta de interesse de
agir, e menos ainda em impossibilidade jurídica
do pedido, consoante bem decidido na decisão
de primeiro grau, e à forma sustentada pelo
douto Procurador de Justiça oficiante.
Evidentemente, o parcelamento e o uso do solo
constituem-se em interesses difusos, a serem
defendidos pelo Ministério Público, na forma de
ação civil pública. Cabe aqui ser transcrito o
que afirma o autor em contra-razões recursais
(fls. 657/658): ‘Vale lembrar da legislação já
devidamente prequestionada, que dá suporte
às alegações do autor: art. 129, III, Constituição
Federal; arts. 1º, inciso IV, 5º e 21 da Lei
7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública; arts. 81,
82, 110 e 117 da Lei 8.078/90 - Código de
Defesa do Consumidor; art. 25, IV, a, da Lei
8.625/93 - Lei Orgânica do Ministério Público.
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Compete ao Ministério Público a defesa dos
interesses difusos, coletivos e dos individuais
homogêneos (os direitos dos mutirantes), inclu-
sive em face do Poder Público, pois o legislador
não o isentou da responsabilidade pelos danos
por ele causados (art. 37, § 6º, da Constituição
Federal; art. 15, Código Civil), nem da recupe-
ração do meio ambiente urbano e natural
(Constituição Estadual, arts. 180, III, 191; Lei
Orgânica do Município de São Paulo, art. 148,
IV), atribuindo ao Parquet função institucional
específica, inclusive para fazer o Poder Público
respeitar os direitos eleitos pela Constituição
Federal (art. 129, 12, II)’.
Da falta de interesse jurídico do autor, tam-
bém não se pode cogitar, porquanto, se a lei
atribui ao Ministério Público a defesa de inte-
resses difusos, na ação civil pública em que o
autor isto postula, presente se encontra o seu
interesse de agir.
Ademais, não se pode acoimar de impossível
o pedido que a lei expressamente prevê,
como acima bem esclarecido.
No mérito, a decisão de primeiro grau só pode
ser mantida.
Foi a presente ação civil pública julgada proce-
dente em sua integralidade, em razão do que a
Municipalidade-ré restou condenada ‘no cumpri-
mento de obrigação de fazer, no prazo máximo
de dois anos (art. 18, inciso V, da Lei 6.766/79),
constante da regularização do parcelamento,
das edificações, do uso e da ocupação do solo,
relativos ao empreendimento indicado na inicial,
na seguinte ordem sucessiva: a) em caráter prin-
cipal, mediante apresentação de ‘projeto’ a ser
submetido à aprovação dos órgãos competentes
e do registro imobiliário, bem como posterior exe-
cução das obras de infra-estrutura pertinentes,
tudo para sua alteração e integral adequação
aos requisitos definidos nas leis municipais,
estaduais e federal de regência;
b) em caráter alternativo, caso impossível a
referida regularização, mediante apresentação
de ‘alterações no empreendimento’, naquilo
que for necessário, segundo as exigências téc-
nicas feitas pelos órgãos públicos para a regu-
larização, inclusive com o desfazimento de todo
o conjunto ou de parte inaproveitável, caso
absolutamente impossível o aproveitamento
das construções e parcelamento já efetuados,
por força de restrições urbanísticas e adminis-
trativas invencíveis, indenizando os danos
ambientais e urbanísticos;
c) em ambas obrigações antecedentes, caso
qualquer mutirante cadastrado tenha partici-
pado do mutirão e não seja contemplado em

razão de alteração do projeto original, conde-
no a ré ao pagamento de indenização por per-
das e danos, consistentes na quantificação da
mão-de-obra despendida para a execução de
mutirão (em liquidação de sentença), ou na
entrega da unidade habitacional semelhante à
que lhe foi reservada no convênio, tudo na
forma da condenação genérica dos arts. 95 e
segs. do CPC, c/c art. 117 e art. 21 da LACP;
d) para a hipótese de descumprimento do
prazo da obrigação de fazer, fixo multa diária
no valor estimado de CR$ 1.000.000,00, váli-
do para a data do ajuizamento mais correção
monetária, até a fase de liquidação, destinada
ao Fundo Estadual de Reparação de
Interesses Difusos Lesados (DE, 7.070/87 e
art. 13 da Lei 7.347/85)’.
Bate-se a Municipalidade, primordialmente,
por não estar submetida às obrigações pre-
vistas na Lei de Parcelamento do Solo Urbano
(Lei 6.766/79). Todavia, seus argumentos não
prosperam.
Provado nos autos que o empreendimento
‘Conjunto Habitacional Movimento Unido’ foi
promovido pela Municipalidade, através do sis-
tema de mutirão, com recursos do Funaps
(Fundo de Atendimento à População Moradora
em Habitação Subnormal), daí decorrendo o
conseqüente parcelamento da gleba onde se
iniciou (mas não se concluiu) a construção de
casas populares, não pode a apelante - por mais
sedutores que sejam os argumentos - deixar de
cumprir o que determina a Lei 6.766/79.
Não logrou a apelante, em momento algum,
demonstrar que está desobrigada de cumprir a
lei federal em tela, assente nos autos em que se
posta ela na condição de loteadora ou empreen-
dedora e, como tal, sujeita ao cumprimento da
Lei de Parcelamento do Solo, em especial arti-
gos 6º e seguintes, relativamente ao projeto de
loteamento, de desmembramento, e ao registro
de ambos, evidentemente sem as exigências
próprias de pessoas físicas ou jurídicas de direi-
to privado (certidões negativas de protestos,
ações penais, etc.).
É claro que o legislador, atento às peculiari-
dades dos loteamentos destinados a conjuntos
habitacionais rotulados como de ‘interesse
social’, como o de que trata esta ação, em seu
art. 4º, II, permitiu que os lotes tivessem área
menor do que a prevista para outro loteamento
(125m2), mas, ainda assim, devem ser os mes-
mos ‘previamente aprovados pelos órgãos
públicos competentes’.
Doutra parte, o artigo 40 da Lei 6.766/79, real-
mente, encerra uma faculdade para a Prefeitura
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Municipal regularizar o loteamento ou desmem-
bramento. Todavia, tal faculdade diz respeito ao
não-cumprimento das exigências legais pelo
loteador. No caso em julgamento, o loteador é a
própria Municipalidade, que não pode invocar a
faculdade ora referida.
E o reconhecimento administrativo de que
deve submeter-se às exigências da legislação
específica foi feito pela Secretaria de Habi-
tação e Desenvolvimento, através da Portaria
722/SEHAB-0/93 (fls. 497), que constitui
Grupo Trabalho com a incumbência de equa-
cionar os problemas, propor soluções e esta-
belecer os procedimentos administrativos
visando à regularização, inclusive junto aos
demais órgãos públicos envolvidos, dos
empreendimentos habitacionais de interesse
social implantados no âmbito do Programa
Funaps Comunitário.
E, se os estudos se destinavam a regularizar,
depreende-se que irregulares se encontravam, e
encontram-se, os loteamentos, como não nega a
Municipalidade, apenas argumentando não estar
sujeita à legislação específica, como se a
Administração Pública não devesse pautar seu
procedimento pelo princípio da legalidade, assim
como de impessoalidade, moralidade e publici-
dade (Constituição Federal, art. 37, caput).
Não se nega a importância social do empreendi-
mento, mas é no próprio interesse dos mutirantes
que a lei deve ser cumprida, sob pena de nunca
adquirirem o domínio da sonhada casa própria.
Ou pior, sem que a Municipalidade cumpra as
normas legais, relativamente ao saneamento
básico, vias públicas, áreas de lazer, acesso a
vias públicas já existentes, condições de salubri-
dade das habitações, etc., é bem provável que os
beneficiários do empreendimento - cujo interesse
social é inegável - continuem morando em
residências subnormais.
E não há como se afastar a responsabilidade
indenizatória da Municipalidade, caso os muti-
rantes não tenham à sua disposição as unidades
residenciais que lhes foram prometidas, e para
as quais trabalharam, acreditando no projeto, o
que parece não ter acontecido com a Secretaria
de Habitação, porquanto, como alegado na ini-
cial, e não contestado (fls. 5), as obras estão par-
alisadas desde março/92. A indenização a que
se refere a r. sentença decorre do previsto no
Código Civil (art. 159) e na Constituição Federal
(art. 37, § 6º), visto que evidente a culpa da
Municipalidade, por haver-se omitido na regular-
ização do loteamento.
No que diz respeito à multa, é bem de ver-se que
a mesma não tem o sentido indenizatório, como

insinua a apelante, mas sim o de penalidade,
somente aplicável na hipótese de não-cumpri-
mento da obrigação de fazer estabelecida em
sentença. E, na medida em que destinada ao
Fundo Especial de Reparação de Interesses
Difusos Lesados (Dec. Est. 7.070/87 c/c art. 13,
da Lei 7.347/85), não se pode cogitar de
enriquecimento ilícito de quem quer que seja.
Quanto ao seu valor, nada apresenta de exces-
sivo. Considerando-se a cotação do dólar ameri-
cano a CR$ 755,52 no dia do ajuizamento
(07.03.96), conforme publicado no Boletim AASP
- nº 1.920, página 5, 11 a 17.10.95, Suplemento,
a multa diária de CR$ 1.000.000,00 corresponde
a aproximadamente US$ 1.323,60. Portanto, de
bom tamanho, tendo-se em vista a importância
da obrigação a ser cumprida e a presunção de
que a Municipalidade não se furtará ao cumpri-
mento de decisão judicial.
No mais, a r. sentença deve ser mantida
integralmente.
Na verdade, o decidido em primeiro grau não
comporta modificação, devendo ser mantido
por seus próprios e jurídicos fundamentos, daí
por que deve ser negado provimento ao recur-
so da apelante e também ao recurso oficial,
mantida íntegra a r. sentença.’
Aprecio, por ser preferencial, a preliminar de
ilegitimidade do Ministério Público para pro-
mover a presente ação.
O recorrente afirma que o Ministério Público é
parte ilegítima para promover a presente ação,
por não existir, no caso em espécie, interesse
difuso a ser protegido pelo caminho da ação civil
pública.
Atento ao conceito de interesses difusos e ao de
interesses coletivos, rejeito a preliminar.
No caso em apreciação, embora não estejam
caracterizados interesses difusos, entendo que
estão presentes interesses coletivos representa-
dos pelos mutirantes.
Aceitando a corrente que defende haver a Lei
da Ação Civil Pública e do Código de Defesa do
Consumidor aplicado as expressões direito e
interesses como sinônimo, acosto-me aos
entendimentos dos que afirmam ser direito difu-
so o de natureza transindividual, indivisível, de
que sejam titulares pessoas indeterminadas e
indetermináveis, ligadas entre si por circunstân-
cias de fato (Código de Defesa do Consumidor,
art. 81, parágrafo único: Direitos coletivos são
os transindividuais, de natureza indivisível de
que sejam titulares grupo, categoria ou classe
de pessoas, ligados entre si ou com a parte
contrária por uma relação jurídica base).
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Penso que, em conseqüência, ocorre a legiti-
midade do Ministério Público para promover a
presente ação civil pública, visando a proteger
os interesses coletivos dos titulares da categoria
de mutirantes convocados para participar do
empreendimento.
Rejeito a preliminar.
Em face do panorama processual acima reve-
lado, tem-se como configurada uma ordem
emanada do Poder Judiciário, consubstanciada
em uma obrigação de fazer, em prazo certo,
para que o Poder Executivo, às suas expensas,
pratique atividades de natureza administrativa
no sentido de promover a regularização de
parcelamento do solo referente ao conjunto
habitacional identificado nos autos e implantado
em sistema de mutirão.
Em síntese, o Poder Judiciário está a determinar
ao Poder Executivo que, com prazo de (2) dois
anos para conclusão, sob pena de multa diária,
realize as seguintes atividades administrativas:
a) regularização do parcelamento, das edifi-
cações, de uso e da ocupação do solo, tudo rela-
tivo ao conjunto habitacional descrito na inicial;
b) apresente, em conseqüência, projeto a ser
submetido à aprovação dos órgãos compe-
tentes e do registro imobiliário, para que, poste-
riormente, após a aprovação de tais projetos,
execute obras de infra-estrutura necessárias ao
funcionamento do conjunto habitacional;
c) ou, se impossível regularizar a ocupação do
solo com a aprovação de tais projetos, apresente
outros projetos alterando o empreendimento
naquilo que for necessário, segundo as exigên-
cias técnicas dos órgãos públicos, procedendo
ao desfazimento de todo o conjunto habitacional
ou de parte inaproveitável, caso seja absoluta-
mente impossível o aproveitamento das cons-
truções já realizadas;
d) em ambas as obrigações antecedentes
determinadas, caso o mutirante tenha parti-
cipado do mutirão e não tenha sido contem-
plado com um imóvel, deve a Prefeitura inde-
nizá-lo por perdas e danos, consistentes na
quantificação da mão-de-obra despendida
para a execução do mutirão.
Determinou, ainda, o acórdão que, se o recor-
rente, Município de São Paulo, não cumprir as
obrigações de fazer acima mencionadas,
pagará multa diária de CR$ 1.000.000,00, valor
válido para a data de ajuizamento da ação,
mais correção monetária, tudo destinado ao
Fundo Estadual de Reparação de Interesses
Difusos Lesados.
Sou do entendimento de que o recurso
merece ser provido. Tenho em consideração,

na formação do meu convencimento, a mani-
festação recursal de fls. 727/732:
‘Ademais, admitindo-se, por hipótese de argu-
mentação, fosse mesmo necessária a
providência de se regularizar o mutirão aqui
tratado, tal pedido também estaria eivado de
impossibilidade.
Pleiteia-se, no âmbito deste feito, que a Muni-
cipalidade seja condenada a promover a regu-
larização do parcelamento do solo, referente ao
conjunto habitacional implantado em sistema de
mutirão.
Entretanto, se provida a pretensão, estar-se-ia
ofendendo o Princípio da Separação dos
Poderes, preceituado no art. 2º da Constituição
Federal.
Como é sabido, o Poder Público só pode fazer o
que a lei manda (Poder Vinculado) ou autoriza
(Poder Discricionário). Os atos que se classifi-
cam como vinculados têm seus contornos quase
que totalmente delineados pela lei, que deve fiel-
mente ser observada pelo agente público, sob
pena de nulidade do ato. Sendo a prática de tais
atos um dever da Administração, a “contrario
sensu”, constituem um direito dos administrados.
Assim, a omissão do agente público na prática
de tais atos ou a sua prática sem a fiel obser-
vância do enunciado da lei, em todas as suas
especificações, traria ofensa a direito do admi-
nistrado que, no primeiro caso, poderia, através
do Poder Judiciário, compelir a Administração à
prática do ato e, no segundo, a declarar a sua
nulidade. O mesmo não ocorre, porém, com
relação aos atos discricionários. Nesta categoria
de atos, embora o agente público esteja vincu-
lado à forma legal para a realização do ato, à sua
finalidade, que é, sempre, o interesse público, e
deva ser competente para praticá-lo, tem liber-
dade de escolha de sua conveniência, oportu-
nidade e conteúdo. Cabe, pois, ao agente públi-
co escolher sobre a conveniência e oportunidade
para prática dos atos discricionários. Nisso não
pode o Poder Judiciário substituí-lo.
Nesse sentido, oportunas são as palavras de
Hely Lopes Meirelles:
‘O que o Judiciário não pode é, no ato dis-
cricionário, substituir o discricionarismo do
administrador pelo do Juiz. Mas, pode sempre
proclamar as nulidades e coibir os abusos da
Administração’ (in Direito Administrativo
Brasileiro, 18ª edição, p. 105).
O Judiciário pode, sim, rever o ato discricionário
e, se for o caso, declará-lo nulo, pois nenhuma
lesão de direito pode ser excluída da apreciação
do Poder Judiciário; o que não pode, repita-se, é
determinar que o agente público pratique um ato
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discricionário cuja escolha de conveniência e
oportunidade lhe pertence.
No caso específico destes autos, a Municipa-
lidade teria, naturalmente, a faculdade, mas
não o dever, de regularizar o loteamento se-
gundo critério de conveniência e oportuni-
dade, fundamentada na regra do art. 40 da
Lei Federal 6.766/79.
A Municipalidade, consoante os interesses da
coletividade e os ditames da lei, poderá enten-
der conveniente proceder à regularização desta
área específica, destinando, para tanto, receita
própria; mas jamais poderá ser condenada a
fazê-lo de forma compulsória.
A propósito do art. 40 da mencionada lei federal,
Diógenes Gasparini comenta:
‘É o que indica o dispositivo ao enunciar, nas
hipóteses que mencionou, que o Município
poderá. Esse verbo indica uma faculdade.
Destarte, não está o Município obrigado a regu-
larizar. A regularização será feita se for conve-
niente e oportuno para o Município. Não seria,
ainda, correto entender nessa outorga uma obri-
gação, já que as entidades políticas, por legis-
lação ordinária, não impõem deveres ou obri-
gações’ (in O Município e o Parcelamento do
Solo, Editora Saraiva, 2ª edição, p.145/146).
Daí que não pode a pretensão condenatória, no
presente feito, ser instrumentalizada, sem que se
transforme o juiz em administrador das finanças,
obras e prioridades públicas, ferindo o Princípio
da Independência entre os Poderes.
Neste sentido, Cândido Rangel Dinamarco
esclarece:
‘Outro exemplo muito expressivo e vigorante
(da impossibilidade jurídica do pedido) é a
incensurabilidade do mérito de ato administra-
tivo em via jurisdicional: chocar-se-ia com o
princípio da independência entre os ‘Poderes’
do Estado a intromissão de um deles nos
critérios de oportunidade e conveniência dos
negócios de outro (...)’ (A Execução Civil, 2ª
edição, Editora RT, p. 214).
Assim, inclusive, já decidiu o próprio egrégio
Tribunal de Justiça, pela Sétima Câmara Civil,
que, por votação unânime, deu provimento ao
recurso de apelação nº 236.882-1/4 da Muni-
cipalidade. Pede-se vênia para efetuar a trans-
crição de alguns trechos importantes.
‘Ademais, se se chegasse à questão de fundo,
seria preciso lembrar que o Poder Judiciário não
pode substituir o Executivo na determinação das
políticas administrativas a cargo deste, pena de
se suprimir a administração à luz das diretrizes
hauridas na eleição popular em prol de diretrizes

judiciárias formadas à margem da interpretação
de lei inexistente.
Não há como interferir, o Judiciário, no âmbito da
discricionariedade administrativa, salvo, é claro,
o caso de ilegalidade, marcada pelo abuso ou
desvio de poder de que não se cogita, no caso’.
Portanto, resulta que o pedido de condenação
consistente na regularização do mutirão, nos
parâmetros fixados na Lei Federal 6.766/79,
desconsiderando a legislação municipal espe-
cífica, é juridicamente impossível, impondo-se,
por conseguinte, a decretação da carência da
ação.’
O controle dos atos administrativos pelo Poder
Judiciário, em nosso ordenamento jurídico, não
permite que o Executivo seja substituído, na
execução das atividades de administração,
pelo Poder Judiciário. Este, no exercício de sua
função constitucional, exerce, apenas, controle
sobre a competência, forma, finalidade, motivo
e objeto do ato administrativo. Nunca, porém,
na concernente à execução de atos de adminis-
tração, haja vista que, no particular, deve ser
respeitada a autonomia do Executivo em definir,
no uso de sua atividade discricionária, da con-
veniência e oportunidade de atuar, tudo vincu-
lado à previsão orçamentária e ao programa de
governo.
O controle exercido pelo Poder Judiciário sobre
tais atos e sobre seu conteúdo, isto é, se, ao
serem executados, os princípios da legalidade,
moralidade, transparência, impessoalidade, for-
malidade foram obedecidos. Poderá suspendê-
las se ofensas aos mencionados princípios forem
detectadas. Diferente, porém, é, em substituição
à atividade administrativa do Poder Executivo,
determinar que sejam executados.
A função administrativa, no seu sentido objetivo,
material ou funcional, exercida pelo Poder
Executivo, só se submete ao controle do Poder
Judiciário quando inicia o seu ciclo para alcançar
a consumação. Em outras palavras, o controle
exercido pelo Poder Judiciário é sobre o atuar do
Poder Executivo, fazendo com que ele obedeça,
no exercício de tal ação, aos princípios impostos
pelo ordenamento jurídico: legalidade, morali-
dade, finalidade pública, publicidade, motivação,
impessoalidade e, em determinadas situações, o
controle do mérito.

Além do precedente deste Relator acima
transcrito, a matéria discutida já foi apreciada
por este Sodalício, conforme as ementas que
reproduzo:
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Constitucional - Administrativo - Ação civil públi-
ca - Poder discricionário da Administração -
Exercício pelo juiz - Impossibilidade - Princípio
da harmonia entre os Poderes.
- O juiz não pode substituir a Administração
Pública no exercício do poder discricionário.
Assim, fica a cargo do Executivo a verificação
da conveniência e da oportunidade de serem
realizados atos de administração, tais como, a
compra de ambulâncias e de obras de refor-
ma de hospital público.
- O princípio da harmonia e independência entre
os Poderes há de ser observado, ainda que, em
tese, em ação civil pública, possa o Município
ser condenado à obrigação de fazer.
- Agravo a que se nega provimento (AgReg no
REsp nº 252.083/RJ, 2ª Turma, DJ de
26.03.2001, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi).

Constitucional e Administrativo. Constituição
dirigente e programática. Estatuto da Criança e
do Adolescente. Ação civil pública para obrigar
o Governo goiano a construir um centro de
recuperação e triagem. Impossibilidade jurídica.
Recurso especial não conhecido.
- I - O Ministério Público do Estado de Goiás,
com base nas Constituições Federal e
Estadual e no art. 4º do Estatuto da Criança e
do Adolescente, ajuizou ação civil pública
para compelir o Governo Estadual a construir
um centro de recuperação e triagem, em face
de prioridade genericamente estabelecida. O
TJGO, em apelação, decretou a carência da
ação por impossibilidade jurídica.
- II - A Constituição Federal e em suas águas a
Constituição do Estado de Goiás são ‘dirigentes’
e ‘programáticas’. Têm, no particular, preceitos
impositivos para o Legislativo (elaborar leis infra-
constitucionais de acordo com as ‘tarefas’ e ‘pro-
gramas’ preestabelecidos) e para o Judiciário
(‘atualização constitucional’). Mas, no caso dos
autos, as normas invocadas não estabelecem,
de modo concreto, a obrigação do Executivo de
construir, no momento, o centro. Assim, haveria
uma intromissão indébita do Poder Judiciário no
Executivo, único em condições de escolher o
momento oportuno e conveniente para a exe-
cução da obra reclamada.
- III - Recurso especial não conhecido. Decisão
recorrida mantida (REsp nº 63.128/GO, 6ª
Turma, DJ de 20.05.1996, Rel. Min. Adhemar
Maciel).

De todo o exposto acima, podemos firmar
as seguintes conclusões:

a) há impossibilidade de o juiz substituir a
Administração Pública estabelecendo que
determinado município crie e mantenha vagas
em creches para menores de 06 anos de idade;

b) ao Poder Executivo cabe a conveniên-
cia e a oportunidade de realizar atos físicos de
administração (construção de conjuntos habita-
cionais, escolas públicas, creches etc.). O
Judiciário não pode, sob o argumento de que
está protegendo direitos coletivos, ordenar que
tais realizações sejam consumadas;

c) as obrigações de fazer permitidas pela
ação civil pública não têm força de quebrar a
harmonia e independência dos Poderes;

d) o controle dos atos administrativos pelo
Poder Judiciário está vinculado a perseguir a atu-
ação do agente público em campo de obediência
aos princípios da legalidade, da moralidade, da
eficiência, da impessoalidade, da finalidade e, em
algumas situações, o controle do mérito;

e) as atividades de realização dos fatos
concretos pela Administração dependem de
dotações orçamentárias prévias e do programa
de prioridades estabelecido pelo governante. Não
cabe ao Poder Judiciário, portanto, determinar as
obras que deve edificar, mesmo que seja para
proteger o meio ambiente.

Esse é o posicionamento que sigo, por
entender ser o mais coerente.

Por tais fundamentos, nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Certidão

Certifico que a egrégia Primeira Turma, ao
apreciar o processo em epígrafe na sessão reali-
zada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do Sr. Ministro Relator
negando provimento ao recurso, pediu vista o
Sr. Ministro Luiz Fux. Aguardam os Srs. Minis-
tros Teori Albino Zavascki e Denise Arruda.
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Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro
Francisco Falcão.

O referido é verdade. Dou fé.

Brasília-DF, 09 de dezembro de 2003. -
Maria do Socorro Melo - Secretária.

Voto-vista

Processual Civil - Ação civil pública - Ministério
Público x Município de Santo André - Direito à
educação - Atendimento em creche - CF, art.
208, IV - ECA, art. 54, V.
- 1. A tutela jurídico-constitucional dos direitos
fundamentais sociais é, em regra, menos inten-
sa do que aquela à que se sujeitam os direitos,
liberdades e garantias, em função de sua quali-
dade típica de direitos a prestações, isto é, a
atuações positivas do Estado, que dependem,
na maioria das vezes, de conformações de
natureza política ou administrativa e, em muitos
casos, da existência ou da disponibilidade de
recursos materiais escassos. Presentes tais cir-
cunstâncias, não se configura a existência de
direitos subjetivos imediatamente tuteláveis
pelo Poder Judiciário.
- 2. No que se refere ao dever do Estado de
prestar educação, apenas o acesso ao ensino
fundamental gratuito foi considerado, pela
Constituição, desde logo como direito público
subjetivo (CF, art. 208, § 1º). O atendimento em
creche e pré-escola às crianças de zero a seis
anos de idade está entre os deveres estatais fun-
damentais (CF, art. 208, IV; Lei 8.069/90, art. 54,
V), sujeitos à conformação legislativa e adminis-
trativa, nomeadamente pelos municípios, a
quem cumpre, prioritariamente, dar-lhes efetivi-
dade (CF, art. 211, § 2º). Não se pode afirmar,
conseqüentemente, que a norma, prevista na
Constituição e em lei federal, segundo a qual ‘é
dever do Estado assegurar (...) atendimento em
creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a
seis anos de idade’ (Lei 8.069/90, art. 54, V),
garanta, imediatamente, um direito subjetivo uni-
versal e incondicional de obter essa prestação
perante os municípios.
- 3. Todavia, isso não significa dizer que ditos
preceitos sejam absolutamente destituídos de
eficácia. O poder de conformação não é carta de
alforria ao ente estatal para descumprir o dever
constitucional. Os municípios devem aplicar pelo
menos vinte e cinco por cento das suas receitas
em impostos na manutenção e desenvolvimento
do ensino (CF, art. 212). A educação às crianças

deve ser prestada ‘com absoluta prioridade’ (CF,
art. 227), ainda mais em se tratando de criança
carente, já que a erradicação da pobreza e das
desigualdades constitui objetivo fundamental da
República (CF, art. 3º, III).
- 4. Assim, por mais elástico que possa ser o
campo da atuação conformadora do município
em matéria de educação, é razoável identificar a
presença, no conjunto normativo, de um mínimo
essencial que escapa a qualquer poder de dis-
crição administrativa ou política. Há um núcleo
mínimo essencial de densidade normativa apto a
assegurar, desde logo, o cumprimento do dever
de atendimento em creche, senão a todas, ao
menos às crianças completamente carentes,
desprovidas de qualquer outra espécie de pro-
teção, financeira ou social.
5. Recurso a que se dá provimento.

O Exmo. Sr. Ministro Teori Albino Zavascki -
1. Trata-se de ação civil pública movida pelo MP do
Estado de São Paulo em face do Município de
Santo André, visando à matrícula de crianças em
creche. O Tribunal de Justiça daquele Estado
rejeitou os embargos infringentes, confirmando o
acórdão da apelação e do reexame necessário,
que julgara improcedente o pedido, alinhando as
seguintes razões: (a) as decisões judiciais não
podem atingir o âmbito discricionário da Adminis-
tração Pública; (b) “a imposição de ato de fazer
vertente à criação e manutenção de vagas em
creches municipais para crianças menores de seis
anos constitui invasão de ato de gestão gover-
namental, (...) malferindo a norma constitucional
que atribui ao Executivo a assinação de suas prio-
ridades administrativas e realizações” (fl. 152); (c)
a determinação da prática de ato que importe
despesa envolve questões atinentes às diretrizes
orçamentárias, que possuem procedimento
próprio, e não se cogita, no caso concreto, de
desvio de recursos. Foram rejeitados os embargos
de declaração opostos pelo ora recorrente, regis-
trando-se ter sido reconhecido o ‘dever do Estado
de assegurar à criança atendimento em creche
(art. 54, IV, do ECA)’, acrescendo-se apenas ‘que
esse entendimento deveria ser feito conforme as
condições municipais sem invasão das atribuições
reservadas ao Sr. Prefeito’ (fl. 167). Interpostos
novos embargos, restaram novamente desaco-
lhidos, mencionando-se explicitamente os arts.
208, III, e 213 do ECA (fl. 188).
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No especial, o recorrente, amparado na
alínea a do permissivo constitucional, aponta ofen-
sa aos arts. 54, IV, 208, III, e 213 do ECA, susten-
tando, em suma, que: (a) os argumentos expen-
didos no acórdão recorrido não podem ter o
condão de afastar a incidência das regras contidas
nos dispositivos mencionados, ‘mormente porque
referida legislação ordinária encontra-se em perfei-
ta sintonia com os princípios norteadores contidos
na Constituição Federal’ (fl. 196); (b) a atuação dos
Municípios na educação infantil é prioritária e
exclusiva, sendo a oferta de ensino em creches e
pré-escolas ‘direito, líquido e certo, de toda criança
brasileira na faixa de 0 a 6 anos de idade’ (fl. 197);
(c) a legislação prevê os meios processuais para
assegurar a efetividade do direito, sendo que ‘em
se tratando de obrigação legalmente imposta, a
liberdade de atuação do administrador diz respeito
tão-somente à forma como será cumprido o ditame
legal, não havendo invocar-se a discricionariedade
administrativa para furtar-se ao cumprimento da lei’
(fls. 198-199).

O Relator, Min. José Delgado, negou
provimento ao recurso, em acórdão assim
ementado:

Administrativo e Processo Civil - Ação civil públi-
ca para obrigar município a criar e manter vagas
em creches para crianças menores de 06 anos
- Intrometimento do judiciário em função especí-
fica da municipalidade - Impossibilidade -
Precedentes
- 1. O Ministério Público está legitimado para
propor ação civil pública para proteger inte-
resses coletivos.
- 2. Impossibilidade de o juiz substituir a
Administração Pública estabelecendo que deter-
minado município crie e mantenha vagas em
creches para menores de 06 anos de idade.
- 3. Ao Poder Executivo cabe a conveniência e a
oportunidade de realizar atos físicos de adminis-
tração (construção de conjuntos habitacionais,
escolas públicas, creches, etc.). O Judiciário não
pode, sob o argumento de que está protegendo
direitos coletivos, ordenar que tais realizações
sejam consumadas.
- 4. A obrigações de fazer permitidas pela ação
civil pública não têm força de quebrar a harmonia
e independência dos Poderes.
- 5. O controle dos atos administrativos pelo
Poder Judiciário está vinculado a perseguir a
atuação do agente público em campo de obe-

diência aos princípios da legalidade, da mora-
lidade, da eficiência, da impessoalidade, da finali-
dade e, em algumas situações, o controle do
mérito.
- 6. As atividades de realização dos fatos con-
cretos pela administração depende de dotações
orçamentárias prévias e do programa de priori-
dades estabelecido pelo governante. Não cabe
ao Poder Judiciário, portanto, determinar as
obras que deve edificar, mesmo que seja para
proteger o meio ambiente.
- 7. Precedentes desta Corte Superior.
- 8. Recurso não provido.

O Min. Luiz Fux, em voto-vista, deu provi-
mento ao recurso especial, por entender, essen-
cialmente, que: (a) o dever do Estado expresso no
art. 54 do ECA consubstancia direito subjetivo das
crianças que estejam nas condições ali descritas;
(b) “quando a norma constitucional consagra um
direito e norma infraconstitucional o explicita,
impõe-se ao Judiciário torná-lo realidade, ainda
que isso implique, resulte obrigação de fazer, com
repercussão na esfera orçamentária”.

Pedi vista

2. Tem-se presente, aqui, um conflito de
difícil solução. De um lado, a norma do art. 208,
IV, da Constituição, reproduzida no art. 54 do
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
8.069, de 13.07.90), segundo a qual “é dever do
Estado assegurar (...) atendimento em creche e
pré-escola às crianças de 0 (zero) a seis anos
de idade”. E, de outro, a situação financeira do
ente estatal, Município de Santo André (SP), a
braços com limitações fiscais para dar cumpri-
mento a esse dever, inclusive em face de outras
demandas sociais de igual relevância. Diz o
Município, em sua contestação:

Em nosso Município, em janeiro de 1997, contá-
vamos com 41 EMEIs, 12 Creches, 24 Núcleos
de EJA (Educação de Jovens e Adultos), 78 cri-
anças atendidas em Educação Especial, além
de inúmeros cursos profissionalizantes.
Havia ainda 11 creches construídas ou em cons-
trução, sendo que contavam com a matrícula de
891 crianças, sem que pudéssemos colocá-las
em funcionamento por três razões básicas:
a) impossibilidade de contratação de pessoal
(monitores, diretores, pessoal de limpeza, etc.),
uma vez que tal procedimento ultrapassaria o
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limite estipulado na Lei Complementar nº 82, de
27.03.95;
b) obras inconclusas ou recebidas pelo governo
anterior em condições inadequadas e apresen-
tando falta de equipamentos;
c) a abertura dessas creches representaria um
acréscimo de custeio da rede municipal de
ensino, fato que se tornaria insustentável a par-
tir deste ano (1998), uma vez que teríamos já
implantado o Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento do Ensino Fundamental e de Valo-
rização do Magistério (Lei 9.424/96).
Diante das mudanças introduzidas na legislação
educacional, ao longo de 1996 (Leis 9.424/96 e
9.394/96), a municipalidade e a SEFP adotaram,
e vêm implantando, um conjunto de medidas no
sentido de superar as dificuldades da nova situa-
ção. Entre elas estão:
a) adequação da folha de pagamento aos pre-
ceitos legais, com a redução em 6,25% dos
salários e da jornada de trabalho dos profis-
sionais da educação e do conjunto do fun-
cionalismo;
b) realização de ajustes na rede educacional
existente no município, em especial no tocante
ao custo-aluno, excessivamente elevado no
início da atual gestão.
Esses ajustes, efetuados ao longo de 1997,
permitiram a redução significativa desses cus-
tos sem o comprometimento da qualidade.
Intensa articulação, com as demais prefeituras
do ABC e do Estado, visando construir alterna-
tivas de financiamento para a educação infantil
e de jovens, junto aos Governos Federal e
Estadual.
Garantimos a manutenção do atendimento às
crianças em 12 creches já existentes e, nas
41 EMEIs, criamos a MOVA - SA (Movimento
de Alfabetização de Jovens e Adultos e diver-
sos cursos de profissionalização e qualifi-
cação profissional).
Também foram criados mais 1.000 (hum mil)
novas vagas em 1998, com a abertura de 7
novas creches, construídas na administração
anterior. Essa ação foi possível com o estabe-
lecimento de parceria entre as entidades
assistenciais da cidade, a FEASA - Federação
das Entidades Assistenciais de Santo André e
a Prefeitura Municipal de Santo André,
através da SEFP.
Por fim, essas medidas permitiram que criás-
semos, em 1998, 3.092 vagas para a 1ª série do
1º grau, iniciando assim o processo de implan-
tação do Ensino Fundamental nas escolas da
rede municipal de ensino. Isso é a última refe-
rência a ser feita.

Diante do quadro exposto acima - limitações
legais, com a obrigatoriedade de atender ao
Ensino Fundamental e da ausência de novos
mecanismos de financiamento da educação
infantil -, a Municipalidade, impossibilitada de
atender toda a demanda de crianças que neces-
sitam de creches no município, se vê obrigada
como afirmamos acima a estabelecer critérios
para suas matrículas nas creches municipais.
Os critérios, válidos para todos aqueles que se
inscrevem nas creches municipais, visam garan-
tir o atendimento às crianças cujas famílias te-
nham piores condições socioeconômicas de
recursos e, por isso mesmo, são as que mais
necessitam de políticas sociais públicas para que
se garantam a proteção e o desenvolvimento
integral das mesmas.
Assim, todas as famílias que necessitavam de
creches na cidade tiveram a oportunidade de
candidatar-se à vaga.
Posteriormente, estas foram avaliadas através
de ficha qualificativa pontuada, para apuração
das condições sócio-econômicas familiares.
Essa ficha, elaborada com base em critérios cien-
tíficos, é indicada pela ABIPEME - Associação
Brasileira dos Institutos de Pesquisa de Mercado
e foi amplamente utilizada pelos institutos de
pesquisas do País.
Resultou desse processo a lista final de classifi-
cação das crianças que foram matriculadas nas
creches municipais, por ordem crescente da
pontuação obtida pela apuração da condição
sócio-econômica da família das crianças candi-
datas a vaga em creches.
Assim sendo, a Municipalidade encontra-se
com as escolas municipais de educação
infantil no limite da capacidade de seu atendi-
mento, e a concessão da ordem poderá acar-
retar sérios prejuízos para os menores, não
podendo nesse caso responsabilizar-se pelas
conseqüências advindas desse ato.

3. É sabido que a tutela jurídico-constitu-
cional dos direitos fundamentais sociais é, em
regra, menos intensa do que aquela a que se
sujeitam os direitos, liberdades e garantias, quer
no que respeita à proteção institucional, quer no
que respeita aos remédios disponíveis, o que se
deve à sua qualidade típica de direitos a
prestações, isto é, a atuações positivas do Estado,
e, mais ainda, a atuações que dependem, em
regra, da perspectiva autônoma de conformação
politicamente assumida pelo legislador e, em
muitos casos, da existência ou da disponibilidade
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de recursos materiais escassos. É o que se colhe
da doutrina, entre outros, de JOSÉ CARLOS
VIEIRA DE ANDRADE (Os Direitos Fundamentais
na Constituição Portuguesa de 1976, 2ª edição,
Livraria Almedina, Coimbra, 2001, p. 395-398).
Essa conformação político-administrativa não
cabe ao Judiciário estabelecer. É função reser-
vada ao legislador e ao administrador, que detém
a faculdade de estabelecer os modos e as
condições de atendimento do dever estatal, de
acordo com a capacidade orçamentária e as
demais prioridades de gastos. Nessa perspectiva,
em regra, o dever estatal a prestações não faz
resultar, como contrapartida necessária e ime-
diata, um direito subjetivo universal e incondi-
cionado por parte do Estado.

4. No que se refere ao dever do Estado de
prestar educação, apenas o acesso ao ensino fun-
damental gratuito foi considerado, pela Cons-
tituição, desde logo como direito público subjetivo
(CF, art. 208, § 1º). O atendimento em creche e
pré-escola às crianças de zero a seis anos de
idade está entre os deveres estatais fundamentais
(CF, art. 208, IV; Lei 8.069/90, art. 54, V) sujeitos à
conformação legislativa e administrativa, nomea-
damente pelos municípios, a quem cumpre, priori-
tariamente, dar-lhes efetividade (CF, art. 211, § 2º).
Assim, não se pode afirmar que a norma, prevista
na Constituição e em lei federal, segundo a qual “é
dever do Estado assegurar (...) atendimento em
creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a seis
anos de idade” (Lei 8.069/90, art. 54, V), garante,
imediatamente, um direito subjetivo universal e
incondicional de obter essa prestação por parte
dos municípios.

5. Todavia, isso não significa dizer que ditos
preceitos sejam absolutamente destituídos de
eficácia. O poder de conformação não é carta de
alforria ao ente estatal para descumprir o dever
constitucional. Os municípios devem aplicar pelo
menos vinte e cinco por cento das suas receitas
em impostos na manutenção e desenvolvimento
do ensino (CF, art. 212). A educação às crianças
deve ser prestada “com absoluta prioridade” (CF,
art. 227), ainda mais em se tratando de criança
carente, já que a erradicação da pobreza e das
desigualdades constitui objetivo fundamental da
República (CF, art. 3º, III). Nessas circunstâncias,

qualquer que seja a conformação a ser dada ao
referido dever estatal, é imperioso concluir que a
norma possui, desde logo, um mínimo de efetivi-
dade. Por mais elástico que possa ser o campo de
atuação discricionária do município, é inafastável
a presença, no conjunto normativo, de um mínimo
essencial que escapa ao poder de discrição
administrativa ou política. Pode-se concluir que
esse núcleo mínimo essencial de densidade nor-
mativa é apto a assegurar, desde logo, o cumpri-
mento do dever de atendimento em creche, senão
a todas, ao menos às crianças carentes, desprovi-
das de qualquer outra espécie de proteção, finan-
ceira ou social.

6. A hipótese dos autos enquadra-se no
núcleo mínimo essencial. Quem vem buscar o
cumprimento do dever estatal de assistência a
seus filhos é mãe necessitada e desassistida pelo
Estado, conforme se constata do relatório elabo-
rado pela Assistente Social Judiciário, de fls. 27/28:

Situação Habitacional
A Sr.ª Miriam e as filhas Elisia, Ana Carolina e
Suelem residem em casa alugada por R$ 80,00,
feita de madeira, composta de 02 cômodos,
oferecendo pouco conforto aos habitantes,
porém, recebendo cuidados satisfatórios em
relação a organização e higiene.
Situação Econômica
A Sr.ª Miriam não tem emprego fixo porque
não tem com quem deixar as filhas menores,
Elisia e Ana Carolina.
Ela faz bicos de manicure e faxineira, recebe 01
cesta básica da Prefeitura, auxílios da Igreja
Evangélica que freqüenta e apoio financeiro do
ex-companheiro.
Grupo Familiar
A Sr.ª Maria reside na companhia das 02 filhas,
todas de pais diferentes.
Destes não recebe apoio ou ajuda financeira,
arcando com todos os cuidados e necessidades
do cotidiano.
Referem não poupar esforços para garantir às
filhas as condições básicas para as suas
necessidades.
Alega necessitar colocação na creche João de
Deus, próxima à sua casa, para providenciar tra-
balho fixo e que lhe garanta melhor suprimento
e conforto às filhas.
As crianças
Elisia conta com 01 ano de idade e Ana Carolina
com 02 anos e 07 meses, ambas com boa saúde
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e desenvolvimento pertinente às respectivas
idades, a carteira de vacinação encontra-se em
ordem, através do Posto de Saúde.
A filha Suelem, 07 anos, cursa a 1ª série
escolar, nas mesmas condições, apresenta-
se integrada ao grupo familiar e, segundo a
genitora, poderia permanecer sozinha quando
estiver fora a trabalho.
Sendo assim, parece que a genitora tem
enfrentado dificuldades para completa man-
tença da família, porém, buscando recursos
mínimos e próprios para mantê-las sob cuida-
dos adequados.

7. Com essas considerações, no caso con-
creto, acompanho o voto do Min. Luiz Fux, dando
provimento ao recurso especial. É o voto.

Certidão

Certifico que a egrégia Primeira Turma, ao
apreciar o processo em epígrafe na sessão reali-
zada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-
vista do Sr. Ministro Luiz Fux dando provimento ao
recurso especial, divergindo do voto do Sr.
Ministro Relator que lhe negara provimento, pediu
vista o Sr. Ministro Teori Albino Zavascki. Aguarda
a Sr.ª Ministra Denise Arruda.

Ausente, quando do início do julgamento,
o Sr. Ministro Francisco Falcão.

O referido é verdade. Dou fé.

Brasília-DF, 08 de junho de 2004. - Maria
do Socorro Melo - Secretária.

Voto-vista (vencedor)

Direito constitucional à creche extensivo aos
menores de zero a seis anos - Norma constitu-
cional reproduzida no art. 54 do Estatuto da
Criança e do Adolescente - Norma definidora de
direitos não programática - Exigibilidade em
juízo - Interesse transindividual atinente às cri-
anças situadas nessa faixa etária - Ação civil
pública - Cabimento e procedência.
- 1 - O direito constitucional à creche extensivo
aos menores de zero a seis anos é consagrado
em norma constitucional reproduzida no art. 54

do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Violação de lei federal.
‘É dever do Estado assegurar à criança e ao
adolescente: I - ensino fundamental, obrigatório
e gratuito, inclusive para os que a ele não tive-
ram acesso na idade própria; II - progressiva
extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao
ensino médio; III - atendimento educacional
especializado aos portadores de deficiência
preferencialmente na rede regular de ensino; IV
- atendimento em creche e pré-escola às cri-
anças de (zero) a 6 (seis) anos de idade’.
- 2 - Releva notar que uma Constituição Federal
é fruto da vontade política nacional, erigida
mediante consulta das expectativas e das pos-
sibilidades do que se vai consagrar, por isso que
cogentes e eficazes suas promessas, sob pena
de restarem vãs e frias enquanto letras mortas
no papel. Ressoa inconcebível que direitos con-
sagrados em normas menores como circulares,
portarias, medidas provisórias, leis ordinárias te-
nham eficácia imediata e os direitos consa-
grados constitucionalmente, inspirados nos
mais altos valores éticos e morais da Nação
sejam relegados a segundo plano. Prometendo
o Estado o direito à creche, cumpre adimpli-lo,
porquanto a vontade política e constitucional,
para utilizarmos a expressão de Konrad Hesse,
foi no sentido da erradicação da miséria intelec-
tual que assola o País. O direito à creche é con-
sagrado em regra com normatividade mais do
que suficiente, porquanto se define pelo dever,
indicando o sujeito passivo, in casu, o Estado.
- 3 - Consagrado por um lado o dever do Estado,
revela-se, pelo outro ângulo, o direito subjetivo
da criança. Consectariamente, em função do
princípio da inafastabilidade da jurisdição con-
sagrado constitucionalmente, a todo direito cor-
responde uma ação que o assegura, sendo certo
que todas as crianças nas condições estipuladas
pela lei se encartam na esfera desse direito e
podem exigi-lo em juízo. A homogeneidade e
transindividualidade do direito em foco enseja a
propositura da ação civil pública.
- 4 - A determinação judicial desse dever pelo
Estado não encerra suposta ingerência do
Judiciário na esfera da Administração. Deveras,
não há discricionariedade do administrador
frente aos direitos consagrados, quiçá constitu-
cionalmente. Nesse campo, a atividade é vincu-
lada sem admissão de qualquer exegese que
vise afastar a garantia pétrea.
- 5 - Um país cujo preâmbulo constitucional
promete a disseminação das desigualdades e
a proteção à dignidade humana, alçadas ao
mesmo patamar da defesa da Federação e da
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República, não pode relegar o direito à edu-
cação das crianças a um plano diverso
daquele que o coloca, como uma das mais
belas e justas garantias constitucionais.
- 6 - Afastada a tese descabida da discriciona-
riedade, a única dúvida que se poderia suscitar
resvalaria na natureza da norma ora sob
enfoque, se programática ou definidora de direi-
tos. Muito embora a matéria seja, somente nesse
particular, constitucional, porém sem importância
revela-se essa categorização, tendo em vista a
explicitude do ECA, inequívoca se revela a nor-
matividade suficiente à promessa constitucional,
a ensejar a acionabilidade do direito consagrado
no preceito educacional.
- 7 - As meras diretrizes traçadas pelas polí-
ticas públicas não são ainda direitos senão
promessas de lege ferenda, encartando-se na
esfera insindicável pelo Poder Judiciário, qual
a da oportunidade de sua implementação.
- 8 - Diversa é a hipótese segundo a qual a
Constituição Federal consagra um direito e a
norma infraconstitucional o explicita, impondo-se
ao Judiciário torná-lo realidade, ainda que para
isso resulte obrigação de fazer, com repercussão
na esfera orçamentária.
- 9 - Ressoa evidente que toda imposição juris-
dicional à Fazenda Pública implica dispêndio e
atuar sem que isso infrinja a harmonia dos
Poderes, porquanto no regime democrático e no
estado de direito o Estado soberano se submete
à própria justiça que instituiu. Afastada, assim, a
ingerência entre os Poderes, o Judiciário, ale-
gado o malferimento da lei, nada mais fez do
que cumpri-la ao determinar a realização prática
da promessa constitucional.
- 10 - O direito do menor à freqüência em creche
insta o Estado a desincumbir-se do mesmo
através da sua rede própria. Deveras, colocar
um menor na fila de espera e atender a outros é
o mesmo que tentar legalizar a mais violenta
afronta ao princípio da isonomia, pilar não só da
sociedade democrática anunciada pela Carta
Magna, mercê de ferir de morte a cláusula de
defesa da dignidade humana.
- 11 - O Estado não tem o dever de inserir a cri-
ança numa escola particular, porquanto as
relações privadas se subsumem a burocracias
nem sequer previstas na Constituição. O que o
Estado soberano promete por si ou por seus
delegatários é cumprir o dever de educação
mediante o oferecimento de creche para cri-
anças de zero a seis anos. Visando ao cumpri-
mento de seus desígnios, o Estado tem domínio
iminente sobre bens, podendo valer-se da pro-
priedade privada, etc. O que não ressoa lícito é

repassar o seu encargo para o particular, quer
incluindo o menor numa ‘fila de espera’, quer
sugerindo uma medida que tangencia a legali-
dade, porquanto a inserção numa creche parti-
cular somente poderia ser realizada sob o pálio
da licitação ou delegação legalizada, acaso a
entidade fosse uma longa manu do Estado ou
anuísse, voluntariamente, fazer-lhe as vezes.
- 12 - Recurso especial provido.

O Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux - Noticiam os
autos tratar-se, originariamente, de ação civil
pública para cumprimento de obrigação de fazer
proposta pelo Ministério Público do estado de São
Paulo, visando compelir o Município de Santo
André a matricular criança, menor de 06 anos, em
estabelecimento infantil público.

No presente recurso especial, interposto
com base na alínea a, o Parquet estadual
alega, em suas razões, que o acórdão recorrido
violou os arts. 54, IV, 208, III, 212 e 213 do ECA
(Lei nº 8.069/90).

O voto do e. Ministro Relator foi no sen-
tido de negar provimento ao recurso, tendo em
vista a impossibilidade de o juiz substituir-se à
Administração Pública, estabelecendo que
determinado município crie e mantenha vagas
em creches para menores de 06 anos.

Com efeito, pedi vista dos autos porque
entendo que a matéria merece ser tratada com
menos rigor.

O art. 208 da CF/88 garante o atendi-
mento em creche e pré-escola às crianças de
zero a seis anos de idade, senão vejamos:

Art. 208 - O dever do Estado com a educação
será efetivado mediante a garantia de:
(...)
IV - atendimento em creche e pré-escola às
crianças de zero a seis anos de idade.

Por seu turno, o Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei 8.069/90) e a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação (9.394/96), no art. 4º, IV,
repetiu a garantia constitucional no afã de asse-
gurar creche e pré-escola às crianças de zero a
seis anos, nos seguintes termos:
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Art. 4º - O dever do Estado com educação
escolar pública será efetivado mediante a
garantia de:
(...)
IV - atendimento educacional especializado
gratuito aos educandos com necessidades
especiais, preferencialmente na rede regular
de ensino.

Muito embora a matéria pareça gravitar
única e exclusivamente em sede constitucional, o
que retiraria a competência do STJ para aferir a
legitimidade da decisão recorrida no âmbito do
recurso especial, a realidade é que a questão vem
traçada no ECA (Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990), em seu art. 54, que assim dispõe:

É dever do Estado assegurar à criança e ao
adolescente:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito,
inclusive para os que a ele não tiveram acesso
na idade própria;
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e
gratuidade ao ensino médio;
III - atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência preferencialmente na
rede regular de ensino;
IV - atendimento em creche e pré-escola às
crianças de (zero) a 6 (seis) anos de idade;
(omissis).

Ora, se é dever do Estado, é direito
subjetivo da criança.

Deveras, em função do princípio da inafas-
tabilidade consagrado constitucionalmente, a todo
direito corresponde uma ação que o assegura,
sendo certo que todas as crianças nas condições
estipuladas pela lei se encartam na esfera desse
direito, por isso a homogeneidade e transindivi-
dualidade do mesmo a ensejar a bem-manejada
ação civil pública.

De tudo quanto se alegou, revela notável
seriedade a questão da suposta ingerência do
Judiciário na esfera da Administração.

Sob esse ângulo, não nos parece correta
a alegada discricionariedade do administrador
diante de direitos consagrados, quiçá constitu-
cionalmente. Nesse campo, a atividade é vincu-

lada, inadmitindo-se qualquer exegese que vise
afastar a garantia pétrea.

Evidentemente que num país cujo preâm-
bulo constitucional promete a disseminação das
desigualdades e a proteção à dignidade humana,
promessas constitucionais alçadas ao mesmo
patamar da defesa da Federação e da República,
não se poderia imaginar fosse o direito à edu-
cação das crianças relegado a um plano diverso
daquele que o coloca na eminência das mais
belas garantias constitucionais.

Afastada a tese descabida da discriciona-
riedade, a única dúvida que se poderia suscitar
resvalaria na natureza da norma ora sob enfoque,
se programática ou definidora de direitos.

Muito embora a matéria seja, somente nes-
se particular, constitucional, porém sem importân-
cia a categorização, tendo em vista a explicitude
do ECA, inequívoca se revela a normatividade
suficiente da promessa constitucional a ensejar a
acionabilidade do direito consagrado no preceito
educacional.

Realmente, meras diretrizes traçadas pelas
políticas públicas não são ainda direitos senão
promessas de lege ferenda, encartando-se na
esfera insindicável pelo Poder Judiciário, qual a da
oportunidade de sua implementação.

A doutrina do tema assim se posiciona:

A Constituição de 1988 reiterou ser a educação
direito de todos e dever do Estado (art. 205), e
detalhou, no art. 208, que tal dever será efetivado
mediante a garantia de ‘ensino fundamental,
obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele
não tiveram acesso na idade própria’ (inciso I),
bem como pelo ‘atendimento educacional espe-
cializado aos portadores de deficiência...’ (inciso
III). Também aqui não parece haver dúvida quan-
to à imperatividade da norma e à exigibilidade do
bem jurídico tutelado em ambos os casos.
É bem de ver, no entanto, que o constituinte
preferiu não sujeitar-se a riscos de interpre-
tação em matéria à qual dedicou especial
atenção: o ensino fundamental. Desse modo,
interpretando assim mesmo, fez incluir no § 1º
do art. 208 a declaração de que ‘o acesso ao
ensino obrigatório e gratuito é direito público
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subjetivo’. O dispositivo, todavia, não deve
induzir ao equívoco de uma leitura restritiva:
todas as outras situações jurídicas constitu-
cionais que sejam redutíveis ao esquema direi-
to individual-dever do Estado configuram, na
mesma sorte direitos públicos subjetivos. Não
pretendeu o constituinte limitar outras posições
jurídicas de vantagem, mas tão-somente ser
meridianamente claro em relação a esta
posição específica. Com isto evita que a autori-
dade pública se furte ao dever que lhe é impos-
to, atribuindo ao comando constitucional, inde-
vidamente, caráter programático e, pois, insus-
ceptível de ensejar a exigibilidade de prestação
positiva (O Direito Constitucional e a Efeti-
vidade de suas Normas, LUÍS ROBERTO
BARROSO, p. 115, 5ª edição).

Entretanto, quando a Constituição con-
sagra um direito e a norma infraconstitucional o
explicita, impõe-se ao Judiciário torná-lo reali-
dade, ainda que isso resulte obrigação de fazer,
com repercussão na esfera orçamentária.

É evidente que toda imposição jurisdi-
cional à Fazenda Pública implica dispêndio e
atuar sem que isso infrinja a harmonia dos
Poderes, porquanto, no regime democrático e
no estado de direito, o Estado soberano se sub-
mete à própria justiça que instituiu.

Afastada assim a ingerência entre os
Poderes, o Judiciário atacado de malferimento
da lei nada mais fez do que cumpri-la ao deter-
minar a realização prática da promessa legal.

Assim, se é direito do menor a freqüência
em creche, o Estado, num sentido lato, deve
desincumbir-se desse dever através da sua
rede própria.

Releva notar que uma Constituição Federal
é fruto da vontade política nacional, erigida medi-
ante consulta das expectativas e das possibili-
dades do que se vai consagrar, por isso cogentes
e eficazes suas promessas, sob pena de restarem
vãs e frias enquanto letras mortas no papel.

Ressoa inconcebível que direitos con-
sagrados em normas menores como circulares,
portarias, medidas provisórias, leis ordinárias
tenham eficácia imediata e os direitos con-

sagrados constitucionalmente, inspirados nos
mais altos valores éticos e morais da Nação,
sejam relegados a segundo plano.

Ora, o Estado prometeu o direito à creche e
cumpre adimpli-lo, porquanto a vontade política e
constitucional, para utilizarmos a expressão de
Konrad Hesse, foi essa, no sentido da erradicação
da miséria intelectual que assola o País.

Trata-se de direito com normatividade mais
do que suficiente, porquanto se define pelo dever,
indicando o sujeito passivo, in casu, o Estado.

Versando tema análogo, o STF legou princí-
pio a que se deve manter vigília em hipóteses
como essa, em que se exige o cumprimento dos
deveres constitucionais, mercê do respeito e har-
monia entre os Poderes:

Mandado de segurança - Sanção disciplinar
imposta pelo Presidente da República -
Demissão qualificada - Admissibilidade do man-
dado de segurança - Preliminar rejeitada -
Processo administrativo-disciplinar - Garantia do
contraditório e da plenitude de defesa - Inexis-
tência de situação configuradora de ilegalidade
do ato presidencial - Validade do ato demissório
- Segurança denegada.
- 1. A Constituição Brasileira de 1988 prestigiou
os instrumentos de tutela jurisdicional das liber-
dades individuais ou coletivas e submeteu o
exercício do Poder estatal - como convém a uma
sociedade democrática e livre - ao controle do
Poder Judiciário. Inobstante estruturalmente
desiguais, as relações entre o Estado e os indiví-
duos processam-se, no plano de nossa organi-
zação constitucional, sob o império estrito da lei.
A rule of law, mais do que um simples legado
histórico-cultural, constitui, no âmbito do sistema
jurídico vigente no Brasil, pressuposto conceitual
do estado democrático de direito e fator de con-
tenção do arbítrio daqueles que exercem o
poder. É preciso evoluir, cada vez mais, no sen-
tido da completa justiciabilidade da atividade
estatal e fortalecer o postulado da inafastabili-
dade de toda e qualquer fiscalização judicial. A
progressiva redução e eliminação dos círculos
de imunidade do poder há de gerar, como
expressivo efeito conseqüencial, a interdição de
seu exercício abusivo.
(omissis) (MS 20.999, Rel. Min. Celso de
Mello, DJ de 25.05.90).
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Deveras, colocar um menor numa fila de
espera e atender a outros significa o mesmo que
tentar legalizar a mais violenta afronta ao princípio
da isonomia, pilar não só da sociedade democrá-
tica anunciada pela Carta Magna, mas também
ferir de morte a dignidade humana.

O que o Estado soberano promete por si
ou por seus delegatários é cumprir o dever de
educação mediante o oferecimento de creche a
crianças entre zero e seis anos.

Assim, divergindo do e. Ministro Relator,
voto no sentido de dar provimento ao presente
recurso especial.

É o voto.

Certidão

Certifico que a egrégia Primeira Turma, ao
apreciar o processo em epígrafe na sessão reali-
zada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o
voto-vista do Sr. Ministro Teori Albino Zavascki,
a Turma, por maioria, vencido o Sr. Ministro
Relator, deu provimento ao recurso especial,
nos termos do voto-vista do Sr. Ministro Luiz
Fux, que lavrará o acórdão.

Votaram com o Sr. Ministro Luiz Fux
(voto-vista) os Srs. Ministros Teori Albino
Zavascki (voto-vista) e Denise Arruda.

Ausentes, justificadamente, os Srs.
Ministros José Delgado e Francisco Falcão.

O referido é verdade. Dou fé.

Brasília-DF, 02 de setembro de 2004 -
Maria do Socorro Melo - Secretária.

(Publicado no DJ de 25.10.2004.)

-:::-

PROCESSUAL PENAL - RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - ART. 213, CAPUT, C/C
O ART. 225, § 1º, I, E § 2º, AMBOS DO CP - PRISÃO EM FLAGRANTE - FLAGRANTE

IMPRÓPRIO OU QUASE-FLAGRANTE - REPRESENTAÇÃO - CRIME HEDIONDO - PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

- I - Não há que se falar em irregularidade da prisão em flagrante, se o paciente foi perseguido,
logo após a prática de eventual delito de estupro, sendo preso em situação que o fez presumir
como o possível autor da infração. É o que se chama de flagrante impróprio ou quase-flagrante
(art. 302, III, CPP) (precedentes).

- II - Em se tratando de crime de ação penal pública condicionada, a representação, como
condição de procedibilidade, não possui forma sacramental, prescindindo, assim, de maiores
formalidades, bastando a manifestação inequívoca da vontade da vítima ou seu representante
para que se apure a responsabilidade criminal do agente (precedentes do STF e do STJ).

- III - Consoante a mais recente orientação jurisprudencial, constitui-se o crime de estupro,
ainda que perpetrado em sua forma simples e com violência presumida, em crime hediondo,
submetendo-se o condenado por tal delito ao cumprimento de pena sob o regime integralmente
fechado, a teor do disposto na Lei nº 8.072/90 (precedentes do STF e do STJ).

- IV - Com a ressalva do entendimento pessoal do Relator, prevalece na Quinta Turma desta Corte
que 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 dispensa a
exigência de fundamentação concreta para a denegação da liberdade provisória (precedentes).
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Recorrente: Cleber dos Santos da Silva.
Advogado: Marcelo Tadeu do Nascimento.
Recorrido: Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.  Paciente: Cleber dos Santos da Silva
(preso).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em
que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, por unanimidade, dar parcial provimento
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator. Os Srs. Ministros Gilson Dipp, Jorge
Scartezzini, Laurita Vaz e José Arnaldo da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília-DF, 1º de abril de 2004 (data do
julgamento). - Ministro Felix Fischer - Relator.

Relatório

O Exmo. Sr. Ministro Felix Fischer - Cuida-
se de recurso ordinário em habeas corpus inter-
posto em benefício de Cleber dos Santos da Silva,
em face de v. acórdão prolatado pelo e. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo que, à unani-
midade, denegou o writ.

Eis o bosquejo dos fatos, consoante
parecer ministerial de fls. 165/175, in verbis:

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus
interposto por Marcelo Tadeu do Nascimento,
em favor de Cleber dos Santos da Silva, se
insurgindo contra v. acórdão da Segunda
Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que denegou
ordem de habeas corpus originária no tocante
às nulidades apontadas pelo paciente.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado
como incurso nos artigos 213, c/c art. 225, § 1, 1,
e § 2, todos do Código Penal, por ter suposta-
mente constrangido Miralva de Jesus Oliveira à
conjunção carnal, mediante violência física.

O paciente requereu o relaxamento da prisão
em flagrante e concessão de liberdade pro-
visória, os quais foram indeferidos.
Afirma o writ inexistência do flagrante impró-
prio previsto no art. 302, inciso III, do Código
de Processo Penal, uma vez que ‘não haviam
elementos do crime; a vítima não tinha ne-
nhum arranhão; o autor da infração não havia
sofrido perseguição; o marido não tinha
certeza da autoria ou do fato e somente há no
flagrante a versão dúbia da vítima que disse
ao marido que o indiciado havia tentado e não
consumado o crime’ (fl. 06).
Aduz, o impetrante, que o paciente está sofrendo
patente constrangimento ilegal porque a sua
prisão cautelar deveria ter sido relaxada, tendo
em vista que até a protocolização do pedido não
havia representação da vítima, a qual foi juntada
08 (oito) dias após a sua prisão.
Alega, ainda, que não estão presentes os requi-
sitos do artigos 311 e 312 do Código de Processo
Penal, que autorizam a prisão preventiva. Aponta,
a impetração, que o paciente é tecnicamente
primário, possui trabalho e endereço fixo.
Por fim, aduz que ‘em casos como os dos autos,
considerando a ausência de lesão corporal
grave, morte e grave ameaça (cf. laudo médico),
a jurisprudência tem descaracterizado a hedion-
dez da conduta, permitindo assim a concessão
aos termos do processo em liberdade’ (fl. 08).
Deste modo, a impetração requer a concessão
de liminar para o fim de ver revogada a prisão
cautelar do paciente, rogando, ao final, pela
concessão da ordem definitiva.
A liminar foi indeferida à fl. 71.
Solicitadas as informações, estas vieram e
trouxeram a documentação pertinente para o
deslinde da matéria, aduzindo que:
‘Consta que, logo após a consumação do deli-
to, estando a vítima debatendo-se e gritando,
empurrou o réu de sua cama, ocasião em que
este se evadiu do local.
Logo em seguida teria retornado o companheiro
da vítima, que, diante do relato desta, saiu em
perseguição ao réu, pessoa conhecida de
ambos. A vítima telefonou para a polícia, e o acu-
sado foi detido e preso em flagrante ainda nas
proximidades do local do crime, em um bar.
Antes de ser concluído e encaminhado a este
juízo o inquérito policial, o réu formulou pedido

- Recurso parcialmente provido, para conceder a liberdade provisória ao paciente, com a conse-
qüente expedição do alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS Nº 15.449 - SP - Relator: Ministro FELIX FISCHER
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de relaxamento de flagrante e de liberdade pro-
visória, apresentando cópia dos autos do
inquérito. Os pedidos foram indeferidos, confor-
me decisão que segue por cópia.
Questiona o acusado a regularidade do fla-
grante, o que foi afastado por este Juízo, por
entender presentes os requisitos necessários à
prisão efetuada, diante das circunstâncias ante-
riormente narradas, já que a própria vítima e
seu marido saíram no encalço do réu, tendo a
primeira comunicado o fato à polícia, que, em
seguida, pouco tempo após a ocorrência do
delito, já efetuou a prisão.
Alegava, ainda, o acusado ocorrência de cons-
trangimento ilegal, por inexistência de prévia
representação da vítima.
A formalização da representação e da decla-
ração de pobreza acompanhou o inquérito poli-
cial. Ademais considerando que foi a própria víti-
ma que chamou a polícia ao local em que o réu
foi por ela e pelo companheiro abordado, e
tendo ela comunicado a ocorrência do estupro,
evidente o intuito de ver o réu preso e sujeito à
persecução penal.
A exigência de representação em caso como o
dos autos não é mera formalidade. Trata-se
tão-somente de decorrência da faculdade que
se dá às vítimas de delitos dessa natureza, de
comunicar ou não o fato às autoridades ou,
ainda que o fato seja levado de outra forma ao
conhecimento dessas autoridades, de manifes-
tar o seu interesse ou de que haja processo, já
que isso certamente acarreta constrangimento
ainda maior para a própria vítima e para a sua
família.
Ora, se a própria vítima saiu de sua casa, no
interior da qual teria supostamente ocorrido o
crime sexual, e de lá buscou localizar o réu, em
seguida comunicou o fato à polícia, evidente
que nesse momento já exercia a sua faculdade
de levar a cabo a persecução penal.
Não bastasse isso, veio aos autos a formali-
zação da representação, junto com a decla-
ração de pobreza.
Os fatos ainda estão sendo apurados, sendo
certo que, por ora, há apenas a palavra da
vítima contra a do réu’ (fls. 87/88 dos autos).
Parecer da Procuradoria de Justiça manifes-
tando-se pela denegação da ordem.
O Tribunal a quo denegou a ordem, repelindo
as nulidades aventadas pelo impetrante.
Desta decisão, foi interposto o presente recurso
ordinário em habeas corpus, reiterando os mes-
mos argumentos já expostos na ordem origi-
nária’ (fls. 165/168).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresen-
tou contra-razões às fls. 158/159.

Admitido na origem, ascenderam os
autos a esta Corte (fl. 161).

O Ministério Público Federal, às fls.
165/175, manifestou-se pelo parcial provimento
do recurso em parecer assim ementado:

Recurso ordinário em habeas corpus -
Nulidade de prisão em flagrante - Flagrante
impróprio - Irregularidade não demonstrada -
Ausência de representação formal da vítima -
Registro de ocorrência perante autoridade
policial - Desnecessidade de rigor formal na
representação - Ausência dos requisitos dos
artigos 311 e 312 do CPP - Prisão em flagrante
- Manutenção - Fundamentação - Inocorrência
- Estupro - Ausência de lesão corporal grave
ou morte - Descaracterização de hediondez -
Impossibilidade - Provimento parcial do apelo.
- 1. Não há que se falar em irregularidade do
flagrante, se, logo após a ocorrência delituosa,
saiu-se no encalço do paciente, logrando êxito
em encontrá-lo.
- 2. A representação do ofendido, como questão
de procedibilidade, prescinde de rigor formal,
bastando apenas a demonstração inequívoca
quanto à intenção de responsabilizar criminal-
mente o autor do fato.
- 3. A Constituição Federal, em seu art. 93, IX,
exige a motivação de todas as decisões judi-
ciais, sob pena de nulidade.
- 4. A mera referência ao caráter hediondo do
crime em tese praticado, por si só, não justifica a
manutenção da prisão, que exige sejam atendi-
dos os pressupostos inscritos no CPP, art. 312.
- 5. O estupro, tanto na forma simples como
na qualificada é crime considerado hediondo,
independente da ocorrência ou não de lesão
corporal grave ou morte.
Parecer pelo provimento parcial do apelo (fl. 165).

É o relatório.

Voto

O Exmo. Sr. Ministro Felix Fischer - A
quaestio cinge-se a quatro aspectos, a saber:

1) não-caracterização do estado de fla-
grância (ausência do flagrante impróprio), o que
ensejaria o relaxamento da prisão em flagrante;
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2) ausência de representação oportuna
da vítima, condição necessária para o início da
persecutio criminis;

3) o crime não seria hediondo, pois dele
não decorreu lesão corporal grave nem a morte
da vítima; e

4) a presença dos requisitos necessários
à concessão de liberdade provisória.

Quanto à primeira alegação, tenho que a
irresignação não prospera.

As hipóteses de flagrância estão expres-
samente previstas em lei, mais precisamente no
art. 302 do Código de Processo Penal, verbis:

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:
I - está cometendo a infração penal;
II - acaba de cometê-la;
III - é perseguido, logo após, pela autoridade,
pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em si-
tuação que faça presumir ser autor da infração;
IV - é encontrado, logo depois, com instru-
mentos, armas, objetos ou papéis que façam
presumir ser ele autor da infração.

Ora, a hipótese dos autos é a do inciso III do
art. 302 do CPP, nominada de flagrante impróprio
ou quase-flagrante. Veja-se que na espécie, con-
forme narra a exordial acusatória, às fls. 123/124,
o paciente adentrou na residência da vítima e,
aproveitando-se do fato de esta estar impedida de
locomover-se, em razão de recente intervenção
cirúrgica no joelho, agrediu-a e tirou sua roupa
mantendo com ela, em seguida, conjunção carnal.
Após, o paciente evadir-se do local, o marido da
vítima chegou a casa e, diante dos relatos de sua
esposa, saiu à procura daquele, encontrando-o em
um bar nas proximidades. Nesse meio tempo, a
vítima ligou para a Polícia informando o ocorrido.
Esta chegou ao local e prendeu o ora paciente
quando discutia com o marido da vítima.

Dessarte, in casu, não há que se falar em
irregularidade na prisão em flagrante, pois o ora
paciente foi perseguido logo após a prática de
eventual delito de estupro, sendo preso em si-
tuação que o fez presumir como o possível
autor da infração.

Acerca da expressão logo após, vale trans-
crever o escólio de J. F. MIRABETE (Processo
Penal, 14ª edição, Ed. Atlas, 2003, p. 372), verbis:

Deve-se entender que o ‘logo após’ do disposi-
tivo é o tempo que corre entre a prática do delito
e a colheita de informações a respeito da identi-
ficação do autor, que passa a ser imediatamente
perseguido após essa rápida investigação proce-
dida por policiais ou particulares.

É o caso dos autos. A vítima, logo após o
possível crime de estupro, relatou os aconteci-
mentos ao seu marido, que, em seguida, saiu à
procura do paciente, logrando êxito em encontrá-
lo em um bar próximo ao local dos fatos, onde se
deu a prisão do presumido recalcitrante.

Vejam-se, oportunamente, os seguintes
precedentes desta Corte:

Processo penal - Homicídio qualificado - Prisão
em flagrante - Alegação de não-caracterização
do estado flagrancial - Flagrante impróprio con-
figurado - Recurso desprovido.
- Perseguido o paciente, logo após, pela autori-
dade competente, em situação que faça pre-
sumir ser ele o autor da infração, caracterizado
está o flagrante impróprio, nos termos do art.
302, inciso III, do Código de Processo Penal.
- Recurso desprovido (RHC 14.069/MG, 5ª
Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de
19.12.2003).

Processual penal - Estupro e atentado violento
ao pudor simples - Crimes hediondos - Lei nº
8.072/90 - Liberdade provisória - Impossibilidade
- Flagrante - Alegação de inocência - Inviabi-
lidade de exame.
- A lei considera em flagrante delito quem é
perseguido, logo após, pela autoridade, pelo
ofendido, ou por qualquer outra pessoa, em
situação que faça presumir ser o autor da
infração (art. 302, II, do CPP). Essa é a hipótese
vertente. A expressão ‘logo após’ não significa
minutos depois, podendo ser tida com tempo
razoável entre a ocorrência do fato criminoso e
a perseguição ininterrupta do acusado.
- O estupro e o atentado violento ao pudor,
tanto na forma simples como na qualificada,
encontram-se arrolados como crimes hedion-
dos, insuscetíveis de liberdade provisória.
Precedentes.
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- Primariedade, bons antecedentes e residência
fixa, por si sós, não são suficientes para garantir
eventual direito subjetivo à liberdade provisória.
- Por outro lado, a via do habeas corpus não
comporta o exame de alegação genérica de
inocência, por demandar profundo exame de
provas.
- Recurso desprovido (RHC 12.576/MG, 5ª
Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de
18.11.2002).

Processual penal. Habeas corpus. Prisão em
flagrante. Flagrante impróprio ou quase-fla-
grante. Legalidade. Liberdade provisória.
Descabimento. Constrangimento ilegal.
Inexistência.
- À luz do preceito inscrito no art. 302, III, do
Código de Processo Penal, reveste-se de legali-
dade a prisão em flagrante quando o agente é
perseguido, logo após a notícia do crime, e é
encontrado em situação que faça presumir ser o
autor da infração.
- Configura-se o estado de quase-flagrante,
susceptível de ordem de prisão prevista no art.
302 do CPP a situação em que o agente do
crime de homicídio é preso pela Polícia, logo
que souberam da prática do delito, portando em
seu poder objetos indicativos do crime.
- A concessão da liberdade provisória ao preso
em flagrante está condicionada à ausência de
circunstâncias que autorizam a prisão preventiva
(art. 320 do CPP), especialmente em se tratando
de crime definido como hediondo, o que lhe é
vedado por expressa previsão legal.
- Recurso ordinário desprovido (RHC
12.491/MG, 6ª Turma, Rel. Min. Vicente Leal,
DJU de 27.05.2002).

Habeas corpus substitutivo. Extorsão mediante
seqüestro. Ordem originária não impetrada em
relação a um dos ora pacientes. Não-conheci-
mento. Flagrante impróprio ou quase-flagrante.
Auto de prisão em flagrante formal e material-
mente correto. Falta de justa causa. Indícios
mínimos de autoria. Prisão preventiva devida-
mente fundamentada na esteira do art. 312 do
CPP. Crime hediondo.
- Tendo sido os pacientes procurados e persegui-
dos logo após a consumação do delito, descabe
atacar o auto de prisão em flagrante, eis que con-
figurada hipótese de flagrante impróprio ou
quase-flagrante (art. 302, inciso III, do CPP).
- Existência nos autos de indícios mínimos de
autoria, tendo sido os pacientes presos juntos,
no mesmo veículo, logo após a prática delituosa,

tendo sido um deles expressamente reconhe-
cido pelas vítimas.
- Prisão preventiva baseada não só na
hediondez do delito, mas corroborada pela
existência dos requisitos elencados no art.
312 do CPP - garantia da ordem pública e da
aplicação da lei penal.
- Ordem parcialmente conhecida e, nesta
extensão, denegada (HC 18.887/SP, 5ª Turma,
Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de
25.02.2002).

HC. Prisão em flagrante. Perseguição contínua.
- 1. A prisão, em localidade diversa daquela onde
ocorreram os fatos, não desnatura o flagrante,
desde que as circunstâncias indiquem perse-
guição contínua. Em se tratando de quase-fla-
grante (art. 302, III, CPP), não há que se exigir,
como anota a doutrina, visibilidade do delito.
- 2. Ordem denegada (HC 8.014/GO, 6ª
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU
de 17.02.99).

Quanto à segunda alegação, i.e., de que
no caso em testilha não teria havido a oportuna
representação da vítima, condição necessária
ao início da persecutio criminis, melhor sorte
não assiste ao impetrante.

Pacífico o entendimento no sentido de que
a representação, como condição de procedibili-
dade, prescinde de maiores formalidades, bas-
tando que se manifeste de modo inequívoco a
vontade da vítima ou seu representante para que
se apure a responsabilidade criminal do agente.

Nesse sentido, os seguintes precedentes
do Pretório Excelso:

Direito Penal e Processual Penal. Atentado vio-
lento ao pudor, praticado contra menores de 14
anos e mediante uso de arma (arts. 214 e 224,
a, do Código Penal). Ação penal pública. Repre-
sentação. Miserabilidade. Decadência. Laudo
pericial. Habeas corpus. Alegações: 1) de falta
de representação (art. 225, par. 2º, do CP); 2) de
falta de prova de miserabilidade (art. 225, par.
1º, inciso I); 3) de decadência do direito de
queixa ou representação (art. 103); 4) de fragili-
dade do conjunto probatório, apoiado em laudos
periciais imprestáveis. Alegações repelidas. - 1.
A representação a que se refere o art. 225, par.
2º, do Código Penal não depende de forma
especial, bastando que o representante se dirija
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à autoridade competente para noticiar o delito,
pois é de se presumir que, com essa atitude,
pretenda a adoção das providências cabíveis. -
2. A prova da miserabilidade (art. 225, par. 1º,
inciso I) não se faz apenas mediante atestado
assinado por autoridade, mas por qualquer meio
em direito permitido, podendo resultar da notória
condição econômica da vítima ou de seu repre-
sentante. - 3. Não ocorre a decadência do direi-
to de queixa ou representação, se, dentro do
prazo previsto no art. 103 do Código Penal, o
representante da vítima notícia o fato a autori-
dade competente para as devidas providências.
- 4. Não é o laudo pericial imprescindível, para
comprovação do crime de atentado violento ao
pudor, podendo a demonstração ocorrer por out-
ros meios. - 5. Baseando-se a condenação em
todo o conjunto probatório, e não apenas em
laudos periciais, torna-se irrelevante a alegação
da imprestabilidade destes. HC indeferido (STF,
HC 72.376/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Sydney
Sanches, DJU de 09.06.95).

Habeas corpus. Estupro e atentado violento ao
pudor. Aspecto formal da representação.
Continuidade delitiva. - I - Nos crimes contra a
liberdade sexual, a representação não depende
de rigores formalísticos, bastando a inequívoca
manifestação de vontade, perante a autoridade,
de ser apurada a responsabilidade penal do
acusado. Precedentes do STF. - II - Inocor-
rência de mutatio libelli na instância revisional,
por ter sido incluída agravante específica do
concurso de pessoas. - III - Os crimes de
estupro e de atentado violento ao pudor, ainda
que perpetrados contra a mesma vítima, carac-
terizam concurso material, não se podendo
falar em continuidade delitiva. Habeas corpus
indeferido (STF, HC 68.877/RJ, 5ª Turma, Rel.
Min. Ilmar Galvão, DJU de 21.02.92).

E nesta Corte:

Habeas corpus. Penal. Estupro e atentado vio-
lento ao pudor. Representação da ofendida ou
de seu representante legal. Desnecessidade de
rigor formal. Miserabilidade da vítima. Atestado
de pobreza. Desnecessidade.
- Em sede de crime de ação penal pública
condicionada à representação, não se exige
fórmula sacramental para a manifestação de
vontade do ofendido no sentido de que se pro-
mova a responsabilização do autor do delito.
Precedentes.
- De outro lado, a miserabilidade da vítima ou de
seus pais pode ser comprovada por simples

declaração verbal ou escrita, ou até pela notorie-
dade do fato, sendo prescindível o atestado de
pobreza.
- Ordem denegada (HC 29.630/RS, 5ª Turma,
Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de
22.03.2004).

Criminal. HC. Atentado violento ao pudor.
Ausência de prova da pobreza das vítimas.
Supressão de instância. Não-conhecimento.
Representação efetuada pela tia das menores e
ratificada por sua mãe. Validade. Desneces-
sidade de rigor formal. Manifestação de vontade
das ofendidas que demonstrou o inequívoco
interesse de ver apurada a responsabilidade
penal do paciente. Decadência. Ilegitimidade do
Ministério Público para a propositura da ação
penal. Inocorrência. Recurso parcialmente co-
nhecido e desprovido.
- Não se conhece da alegação de ausência de
prova da pobreza das vítimas, se o tema não
foi objeto de debate e decisão por parte do
Tribunal a quo, ante a indevida supressão de
instância que restaria evidenciada.
- Hipótese que cuida de crime de atentado
violento ao pudor, cometido contra menores, e
em que a representação foi realizada pela tia
das vítimas - à época dos fatos, por elas
responsável - tendo sido a declaração ratifi-
cada pela mãe das crianças.
- Não há forma rígida para a representação, bas-
tando a manifestação de vontade da ofendida
para que fosse apurada a responsabilidade do
paciente, em crime contra os costumes. Prece-
dentes. Improcedência das alegações de deca-
dência do direito de representação e ilegiti-
midade do Ministério Público para a propositura
da ação penal. Recurso parcialmente conhecido
e desprovido (RHC 14.250/MA, 5ª Turma, Rel.
Min. Gilson Dipp, DJU de 25.02.2004).

Penal. Atentado violento ao pudor. Compro-
vação de miserabilidade. Notoriedade. Repre-
sentação. Legitimidade ad causam do Minis-
tério Público. Art. 59 do CP. Circunstâncias
judiciais desfavoráveis. Fundamentação da
sentença suficiente. Exacerbação da pena-
base. Possibilidade.
- 1. Admite-se a prova da miserabilidade por
simples declaração verbal ou escrita, inclusive
pela notoriedade do fato, sendo prescindível o
atestado de pobreza.
- 2. Com efeito, a representação foi devida-
mente oferecida pela representante legal da
vítima no bojo do seu depoimento (fl. 226/227),
pois, em se tratando de crime de ação penal
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pública condicionada, não se exige rigor formal
na representação do ofendido ou de seu repre-
sentante legal, bastando sua manifestação de
vontade para que se promova a responsabi-
lização do autor do delito.
- 3. A pena-base foi exasperada além do míni-
mo legal, em razão de circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao réu. Ressalte-se a discriciona-
riedade do magistrado ao realizar a dosimetria
da pena, desde que apresente fundamentação
suficiente, a ponto de demonstrar que tais
circunstâncias ensejam uma maior reprovabili-
dade na conduta do agente.
- 4. Recurso conhecido e desprovido (REsp
223.584/SC, 5ª Turma, Rel.ª Min.ª Laurita
Vaz, DJU de 15.12.2003).

Recurso especial. Lesão corporal. Repre-
sentação. Registro de ocorrência perante a
autoridade policial. Validade. Conhecimento e
provimento do apelo.
- O Superior Tribunal de Justiça vem entenden-
do que o simples registro da ocorrência perante
a autoridade policial equivale à representação
para fins de instauração da instância penal.
- Recurso conhecido e provido (REsp
541.807/SC, 5ª Turma, Rel. Min. José Arnaldo
da Fonseca, DJU de 09.12.2003).

Processo penal - Estupro - Sentença conde-
natória - Réu que permaneceu preso durante
toda a instrução - Tentativa de fuga - Direito
de apelar em liberdade - Impossibilidade -
Representação - Desnecessidade de rigor for-
mal - Progressão - Inviabilidade.
- Réu condenado pela prática de estupro que
tentou evadir-se do distrito da culpa e per-
maneceu preso durante toda a instrução crimi-
nal não tem direito de apelar em liberdade.
- Esta Corte, em inúmeros julgados, tem enten-
dido que a representação do ofendido, como
condição de procedibilidade, prescinde de rigor
formal. Basta que haja a demonstração inequí-
voca de sua intenção em ver os autores respon-
sabilizados criminalmente.
- De outro lado, é inviável a progressão de
regime prisional nos crimes hediondos.
- Recurso desprovido (RHC 14.700/CE, 5ª
Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de
1º.12.2003).

Penal. Processual penal. Habeas corpus.
Estupro presumido. Trancamento da ação
penal por falta de justa causa. Ação penal
pública condicionada. Representação. Desne-
cessidade de rigor formal. Miserabilidade da

vítima. Dispensabilidade do atestado de
pobreza. Decadência do direito de represen-
tação. Inocorrência. Perdão do ofendido.
Impossibilidade em ação penal pública.
- I - O trancamento de ação por falta de justa
causa somente é viável desde que se com-
prove, inequivocamente, hipóteses, v.g.,
como a atipicidade da conduta, a incidência
de causa de extinção da punibilidade ou
ausência de indícios de autoria ou de prova
sobre a materialidade do delito.
- II - Em se tratando de crime de ação penal
pública condicionada, não se exige rigor for-
mal na representação do ofendido ou de seu
representante legal, bastando a sua manifes-
tação de vontade para que se promova a
responsabilização do autor do delito.
- III - É firme o entendimento segundo o qual
o estado de miserabilidade da vítima ou de
seu representante legal pode ser comprovado
por simples declaração verbal e até por sim-
ples análise de sua condição de vida, sendo
dispensável o atestado de pobreza.
- IV - Apenas se não exercido o direito de repre-
sentação no prazo legal de 06 meses é que
ocorre a extinção da punibilidade do agente pela
decadência, o que não se verifica se o repre-
sentante legal da vítima procura a autoridade
policial antes do prazo fixado em lei.
- V - O perdão do ofendido, seja ele expresso
ou tácito, só é causa de extinção da punibili-
dade nos crimes que se apuram exclusiva-
mente por ação penal privada.
- Ordem denegada (HC 23.606/RS, 5ª Turma,
DJU de 17.03.2003).

No caso em tela, a própria vítima comunicou
à Polícia a ocorrência do fato, em tese, criminoso,
demonstrando, assim, sua manifesta e inequívoca
intenção de dar início à persecutio criminis para
que, ao final, se promova a responsabilização crimi-
nal do autor do delito. É o que basta para a confi-
guração da representação, já que esta, como dito
alhures, prescinde de forma sacramental.

A terceira alegação do impetrante, qual
seja, a de que o crime não seria hediondo, pois
dele não decorreu lesão corporal grave nem a
morte da vítima, também não prospera.

Segundo o entendimento do colendo
Supremo Tribunal Federal, o crime de estupro,
ainda que cometido em sua forma simples e com
violência presumida, será classificado como
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hediondo, devendo a pena ser cumprida em
regime integralmente fechado, a teor do disposto
no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90. Observem-se
alguns precedentes prolatados pelo Excelso
Pretório que bem refletem essa orientação:

Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado
violento ao pudor. Violência presumida. Crime
hediondo. Regime prisional integralmente fecha-
do. - O Plenário desta Corte, ao julgar o HC nº
81.288, Rel. p/ o acórdão o Min. Carlos Velloso
(sessão de 17.12.2001), firmou o entendimento
de que o estupro e o atentado violento ao pudor,
mesmo nas suas formas básicas, em que não
há lesão corporal de natureza grave ou morte,
constituem crimes hediondos, nos termos do art.
1º, incisos V e VI, da Lei nº 8.072/90. O cumpri-
mento da respectiva pena, assim, deve-se dar
no regime integralmente fechado, sem direito à
progressão. Recurso ordinário improvido (STF,
RHC 82.098/PR, 1ª Turma, Rel.ª Min.ª Ellen
Gracie, DJU de 29.11.2002).

Habeas corpus. Penal. Processual penal.
Estupro e atentado violento ao pudor. Crimes
hediondos. - O Plenário deste Tribunal decidiu
que os crimes capitulados nos arts. 213 e 214
do CP são hediondos, independentemente da
natureza das lesões corporais deles decor-
rentes. (HC 81.288, Redator para o acórdão
Min. Velloso). Inviável, portanto, a desclassifi-
cação. Habeas indeferido (STF, HC 81.891/SP,
1ª Turma, Rel. Min. Nelson Jobim, DJU de
21.06.2002).

Habeas corpus - Estupro - Atentado violento ao
pudor - Tipo penal básico ou forma simples -
Inocorrência de lesões corporais graves ou do
evento morte - Caracterização, ainda assim, da
natureza hedionda de tais ilícitos penais (Lei nº
8.072/90) - Legitimidade das restrições fun-
dadas na Constituição (art. 5º, XLIII) e na Lei nº
8.072/90 (art. 2º) - Pedido indeferido. - Os deli-
tos de estupro e de atentado violento ao pudor,
ainda que em sua forma simples, configuram
modalidades de crime hediondo, legitimando-se,
em conseqüência, a incidência das restrições
fundadas na Constituição da República (art. 5º,
XLIII) e na Lei nº 8.072/90 (art. 2º), mostrando-
se inexigível, para esse específico efeito, que a
prática de qualquer desses ilícitos penais tenha
causado, ou não, lesões corporais de natureza
grave ou morte, pois tais eventos traduzem
resultados meramente qualificadores do tipo
penal, não constituindo, por isso mesmo, ele-

mentos essenciais e necessários ao reconhe-
cimento do caráter hediondo dessas infrações
delituosas. Precedente (Pleno). Doutrina (STF,
HC 81.277/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de
Mello, DJU de 21.06.2002).

No mesmo sentido tem-se posicionado
esta Corte. Confiram-se os seguintes julgados,
que corroboram esse posicionamento, i.e., de
que o delito de estupro, ainda que praticado na
forma simples, seja com violência real ou presu-
mida, constitui crime hediondo:

Habeas corpus. Penal. Atentado violento ao
pudor. Violência presumida. Crime hediondo.
Pena privativa de liberdade. Lei nº 8.072/90.
Progressão de regime. Impossibilidade. Acrés-
cimo de pena do art. 9º da Lei nº 8.072/90. Não-
incidência. Inexistência de lesão corporal de
natureza grave ou morte.
- 1. O crime de estupro, ainda que na forma sim-
ples e mesmo com violência presumida, tem
natureza hedionda, devendo a respectiva pena
ser cumprida em regime prisional integralmente
fechado. Precedentes do Pretório Excelso.
- 2. Incabível o aumento de pena previsto pelo
art. 9º da Lei nº 8.072/90 nos crimes de estupro
ou atentado violento ao pudor sem lesão corpo-
ral de natureza grave ou morte, pois sua ocor-
rência implicaria violação ao princípio do non bis
in idem. Precedentes do STJ.
- 3. Writ parcialmente concedido (HC
31.356/RJ, 5ª Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz,
DJU de 16.02.2004).

Habeas corpus. Penal. Atentado violento ao
pudor. Violência presumida. Crime hediondo.
Ordem denegada.
- 1. “A jurisprudência dos Tribunais Superiores fir-
mou o entendimento de que a natureza hedionda
comunica-se a todas as formas de estupro e
atentado violento ao pudor, e não apenas às suas
formas qualificadas (artigo 1º, incisos V e VI, da
Lei nº 8.072/90) (RHC 14.312/MG, da minha
Relatoria, in DJ de 1º.9.2003).
- 2. Writ denegado (HC 27.896/PR, 6ª Turma,
Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJU de
09.02.2004).

Criminal. HC. Estupro. Citação por edital.
Nulidade. Invalidade do laudo pericial. Ausência
de defesa. Supressão de instância. Não-conheci-
mento. Consentimento da vítima. Violência pre-
sumida. Caráter absoluto. Ordem parcialmente
conhecida e denegada.
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I. Pleito de anulação do processo criminal,
sob as alegações de nulidade da citação por
edital, invalidade do laudo pericial, bem como
ausência de defesa.
II. Temas que não foram objeto de debate e
decisão pelo Tribunal a quo.
III. O exame da matéria acarretaria indevida
supressão de instância.
IV. Hipótese de ocorrência de crime de estupro
em que a vítima não era maior de 14 anos à
época do crime, possuidora de compleição física
de uma criança de 10 a 12 anos, além de que
teria sido necessária uma intervenção cirúrgica
para estagnar a hemorragia ocasionada pelo ato
delituoso.
V. A violência ficta, ou seja, aquela que é pre-
sumida pelas circunstâncias do art. 224 do
Código Penal, tem caráter absoluto.
VI. A presunção de violência pela idade da vítima
- prevista no art. 224, a, do Código Penal - tem
caráter absoluto, não podendo ser afastada pelo
argumento de consentimento da ofendida.
VII. Interpretação que foi determinante para a
revisão do entendimento jurisprudencial, quanto
ao caráter hediondo dos crimes de estupro e
atentado violento ao pudor, que antes não eram
considerados incluídos no rol da Lei nº 8.072/90,
em casos em que não houvesse a violência real.
VIII. Ordem parcialmente conhecida e denegada
(HC 28.553/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp,
DJU de 09.12.2003).

Penal. Atentado violento ao pudor. Violência pre-
sumida. Crime hediondo configurado. Regime
prisional. Progressão. Impossibilidade.
O estupro e o atentado violento ao pudor,
ainda que praticados na forma simples, seja
com violência real ou presumida, configuram
crimes hediondos.
A Lei 9.455/97 dispõe exclusivamente sobre
crimes de tortura, sendo descabido estender
seus efeitos aos demais delitos previstos na
Lei 8.072/90, em relação aos quais é mantida
a vedação à progressão de regime prisional.
Precedentes desta Corte e do STF.
Ordem denegada (HC 28.499/SP, 6ª Turma,
Rel. Min. Paulo Medina, DJU de 15.09.2003).

Habeas corpus. Estupro. Delito hediondo.
Cumprimento de pena integralmente em regime
fechado expressamente declarado na sentença.
Impossibilidade de progressão. Lei nº 9.455/90.
Matéria não enfrentada pelo tribunal de origem.
Ordem denegada.
1. Seguindo a linha de decisão plenária do
Supremo Tribunal Federal, os delitos de

estupro e atentado violento ao pudor nas for-
mas simples e qualificada, vale dizer, mesmo
que deles não resulte morte ou lesão corporal
grave, ainda que praticados mediante violência
presumida, constituem crimes hediondos, a
teor do que dispõe o artigo 1º, incisos V e VI,
combinado com o artigo 2º, parágrafo 1º, da
Lei nº 8.072/90, impondo-se o desconto das
penas corporais correspondentes integral-
mente no regime fechado.
2 - Não sendo objeto de exame pelo Tribunal
a quo a incidência da Lei nº 9.455/97, não
pode esta Corte agora enfrentá-la, sob pena
de supressão de instância.
3. Habeas corpus conhecido parcialmente, mas
denegado (HC 22.234/SC, 6ª Turma, Rel. Min.
Paulo Gallotti, DJU de 04.08.2003).

Por fim, quanto à alegação de que o
paciente faz jus à liberdade provisória, tendo em
vista a não-presença dos requisitos autorizadores
da prisão preventiva, tenho que a irresignação
prospera.

Ao indeferir o pedido do relaxamento da
prisão em flagrante e da liberdade provisória, o
Juízo de primeiro grau assim se manifestou:

Vistos

1 - Trata-se de pedido de relaxamento de
prisão em flagrante com pedido subsidiário de
liberdade Provisória, formulado por Cleber dos
Santos da Silva, preso em flagrante pela práti-
ca de estupro.
2 - Indefiro os pedidos formulados, por enten-
der que o flagrante encontra-se perfeitamente
em ordem, tendo sido o indiciado detido
pouco tempo após a ocorrência do delito, por
informação da vítima e do marido desta.
3 - Verifica-se das peças do inquérito, que logo
após a ocorrência do estupro, a vítima comu-
nicou o fato ao marido, que saiu em perseguição
ao indiciado. Comunicado o fato à polícia e reali-
zadas as primeiras diligências, o indiciado já foi
localizado e preso.
4 - Em princípio não se verifica irregularidade
em tal procedimento. Não é o caso, portanto,
de relaxamento do flagrante.
5 - Por outro lado, não é também o caso de con-
cessão do benefício da liberdade provisória, já
que se trata de acusação de prática de crime
hediondo e a concessão desse benefício é
expressamente vedada pelo artigo 2, inciso II, da
Lei Federal nº 8.072/90.
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6 - Por fim, ao contrário do que alega o reque-
rente, observa-se que existe representação da
vítima, conforme exigência legal, o que, inclu-
sive, permitiu ao Ministério Público o ofereci-
mento de denúncia.
Int.
Pereira Barreto, 11 de julho de 2003 (fls. 52/53).

Veja-se que o despacho que indeferiu o
pedido do relaxamento da prisão em flagrante e da
liberdade provisória carece de fundamentação.

Neste esteio, reza o parágrafo único do arti-
go 310 do Código de Processo Penal que será
concedida liberdade provisória quando o juiz veri-
ficar a inocorrência de qualquer das hipóteses que
autorizam a prisão preventiva. Se o magistrado
tem o dever de conceder, de ofício, a liberdade
provisória nas hipóteses cabíveis, tem o acusado
direito subjetivo a tal benefício quando preencher
as condições para a sua concessão.

Logo, com a ressalva do entendimento pes-
soal do relator, a decisão que indefere a liberdade
provisória deve obrigatoriamente demonstrar a
ocorrência concreta dos requisitos da custódia
cautelar. Neste sentido já se pronunciou o colendo
Supremo Tribunal Federal:

O parágrafo único do art. 310 do Código de
Processo Penal não impõe ao juiz, ao exarar
de ofício, despacho fundamentado de toda e
qualquer prisão que lhe seja comunicada, se
entender configurado qualquer dos pressu-
postos da prisão preventiva. Todavia, cabe-
lhe a obrigação de fundamentar a decisão
sempre que a liberdade provisória é postulada
e denegada (RTJ, 105/131).

In casu, observa-se que o indeferimento
do pedido de liberdade provisória não foi funda-
mentado em fatos concretos que ensejassem a
manutenção da custódia preventiva.

Ademais, impende ressaltar que o único
fato de ter o paciente sido preso e denunciado
pela prática de crime hediondo não pode, por si
só, dar ensejo à manutenção da medida cons-
tritiva, impedindo-se a concessão de liberdade
provisória. O indeferimento do pedido de liber-
dade provisória exige fundamentação adequa-

da, devendo exsurgir de fatos concretos, o que
não ocorreu no r. decisum.

Aliás, este tem sido o entendimento mani-
festado por esta Corte Superior, conforme se
depreende dos seguintes precedentes:

Processual penal. Habeas corpus. Art. 12, caput,
e 14, ambos da Lei nº 6.368/76. Prisão em fla-
grante. Flagrante preparado. Pedido de liber-
dade provisória. Ausência de fundamentação.
I - ‘Não há falar em nulidade do flagrante, sob a
alegação de ter sido preparado ou provocado,
pois o crime tráfico de entorpecentes, de efeito
permanente, gera situação ilícita que se prolon-
ga com o tempo, consumando-se com a mera
guarda ou depósito para fins de comércio,
restando inaplicável o verbete da súmula
145/STF’ (RHC 9.839/SP, 6ª Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, in DJU de 28.8.2000).
II - 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).
Ordem deferida, para conceder a liberdade
provisória ao paciente, com a conseqüente
expedição do alvará de soltura, se por outro
motivo não estiver preso (HC 31.618/SP, 5ª
Turma, DJU de 08.03.2004).

Processual penal - Tráfico de entorpecentes -
Inocência - Exame de provas - Aplicação do rito
previsto na Lei 10.409/02 - Matéria não exami-
nada pelo Tribunal a quo - Prisão em flagrante -
Pedido de liberdade provisória - Ausência de
motivação concreta.
- A alegação genérica de inocência é inviável de
ser examinada pela via estreita do writ, em razão
da necessidade do amplo exame de provas.
- No que tange ao argumento de que não foi
observado o rito previsto na Lei 10.409/02, que
trata da defesa preliminar, verifico que tal matéria
não foi objeto de análise pela Corte a quo, o que
impede seu exame nesta oportunidade, sob
pena de suprimir-se instância.
- Por fim, consoante entendimento desta
Corte, mesmo em se tratando de tráfico de
entorpecentes, a negativa de concessão de
liberdade provisória deve ser fundamentada,
não sendo suficiente a mera alegação de que
se trata de crime equiparado a hediondo.
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- Ordem concedida em parte apenas para que
seja deferida à paciente a liberdade provisória,
ressalvada a sua constrição por motivo super-
veniente (HC 28.012/RS, 5ª Turma, Rel. Min.
Jorge Scartezzini, DJU de 15.12.2003).

Habeas corpus. Crime de tráfico ilícito de entor-
pecentes. Prisão em flagrante. Liberdade pro-
visória. Indeferimento. Ausência de concreta
fundamentação para a manutenção da custódia
preventiva. Fundamentação deficiente. Ordem
concedida.
1. Ainda que o crime seja classificado como
hediondo pela Lei nº 8.072/1990, a simples
alegação da natureza hedionda do crime
cometido pelo agente do delito não é per si
justificadora do deferimento do decreto de
segregação cautelar, devendo, também, a
autoridade judicial devidamente fundamentar
e discorrer sobre os requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal. Prece-
dentes do STJ.
2. Habeas corpus concedido (HC 26.032/PR,
5ª Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJU de
12.05.2003).

Criminal. HC. Homicídio tentado. Flagrante.
Indeferimento de liberdade provisória. Ausên-
cia de concreta fundamentação. Necessidade
da medida não demonstrada. Presença de
condições pessoais favoráveis. Ordem conce-
dida.
I. Exige-se concreta motivação ao óbice à
liberdade provisória de paciente primário e
sem maus antecedentes, mesmo em sede de
delitos hediondos, não bastando a simples
alusão à vedação do art. 2º, inc. II, da Lei nº
8.072/90. Precedentes.
II. A presença de condições pessoais favoráveis,
mesmo não sendo garantidoras de eventual
direito à liberdade provisória, devem ser devida-
mente valoradas, quando não demonstrada a
presença de requisitos que justifiquem a medida
constritiva excepcional.
III. Deve ser concedida a liberdade provisória
em favor de José Ferreira da Silva Filho, com a
imediata expedição de alvará de soltura em seu
favor, se por outro motivo não estiver preso,
mediante condições a serem estabelecidas em
1º grau de jurisdição, sem prejuízo de que o
Julgador, com base em fundamentação concre-
ta, venha a decretar nova custódia.
IV. Ordem concedida, nos termos do voto do
Relator (HC 25.181/RJ, 5ª Turma, Rel. Min.
Gilson Dipp, DJU de 05.05.2003).

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 pes-
soais favoráveis. Tentativa. Tese negativa de
autoria. Impropriedade do meio eleito. Ordem
parcialmente concedida.
Exige-se concreta motivação da decisão que
indefere o pedido de liberdade provisória, com
base em fatos que efetivamente justifiquem a
custódia processual, atendendo-se aos ter-
mos 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 segre-
gação. Precedentes.
Condições pessoais favoráveis, mesmo não
sendo garantidoras de eventual direito à liber-
dade provisória, devem ser devidamente valo-
radas, quando não demonstrada a presença de
requisitos que justifiquem a medida constritiva
excepcional.
O habeas corpus constitui-se em meio
impróprio para a análise de alegações que exi-
jam o reexame do conjunto fático-probatório -
como a apontada tese negativa de autoria, se
não demonstrada, de pronto, qualquer ilegali-
dade 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 ime-
diata expedição de alvará de soltura em seu
favor, se por outro motivo não estiver presa,
mediante condições a serem estabelecidas pelo
Julgador de 1º grau, sem prejuízo de que venha
a ser decretada novamente a custódia, com
base em fundamentação concreta.
Ordem parcialmente concedida, nos termos
do voto do Relator (HC 23.738/SP, 5ª Turma,
Rel. Min. Gilson Dipp, DJU de 03.02.2003).

Processual penal. Prisão em flagrante. Crime
hediondo. Liberdade provisória. Possibilidade.
Recurso em sentido estrito. Efeito suspensivo.
Mandado de segurança. Manejo. Impropriedade.
1 - Recusa o entendimento pretoriano domi-
nante o manejo do mandado de segurança
para emprestar efeito suspensivo a recurso
em sentido estrito.
2 - O fato de tratar-se de crime hediondo, isola-
damente, não é impeditivo da liberdade provi-
sória, haja vista princípios constitucionais
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regentes da matéria (liberdade provisória, pre-
sunção de inocência, etc.). Faz-se mister, então,
que, ao lado da configuração idealizada pela Lei
nº 8.072/90, seja demonstrada também a neces-
sidade da prisão. Amanutenção da prisão em fla-
grante só se justifica quando presentes os requi-
sitos ensejadores da preventiva, nos moldes do
art. 310, parágrafo único, do CPP.
3 - Habeas corpus concedido (HC 21.223/SP,
6ª Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU
de 09.09.2002).

Ademais, vislumbra-se em tal questão uma
aparente incongruência entre o inciso II do art. 2º
da Lei nº 8.072/90, que encontra fundamento no
art. 5º, inc. XLIII, da Constituição Federal, o qual
estabelece serem insusceptíveis de liberdade pro-
visória os acusados de praticar crimes tidos por
hediondos, e o próprio § 2º da citada lei, que prevê
que, “em caso de sentença condenatória, o juiz
decidirá fundamentadamente se o réu poderá
apelar em liberdade”.

Ora, se mesmo diante de uma sentença
condenatória, cuja certeza de cometimento do
ilícito está devidamente comprovada, em face de
toda uma instrução criminal, é permitido ao juiz
conceder ao réu o direito de apelar em liberdade,
desde que haja decisão fundamentada, com
maior razão se deve exigir a fundamentação para
a prisão cautelar, que ainda se reveste de indícios
acerca da culpabilidade do réu.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, a fim de que seja concedida liberdade
provisória ao paciente, com a conseqüente expe-
dição do alvará de soltura, se por outro motivo não
estiver preso.

É o 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, deu parcial
provimento ao recurso, nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator”.

Os Srs. Ministros Gilson Dipp, Jorge
Scartezzini, Laurita Vaz e José Arnaldo da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

O referido é verdade. Dou fé.

Brasília-DF,1º de abril de 2004. - Lauro
Rocha Reis - Secretário.

(Publicado no DJ de 07.06.2004.)

-:::-

PENAL E PROCESSUAL PENAL - RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - NULIDADE
DO PROCESSO - RÉU REVEL - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE

INTERROGATÓRIO - VÍCIO ALEGADO OPORTUNAMENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA -
NULIDADE - ART. 185 DO CPP

O fato de o réu, declarado revel, ter comparecido espontaneamente em juízo, na audiência de
inquirição da única testemunha arrolada pelo Parquet, e haver suscitado oportunamente, em ale-
gações finais, eventual nulidade daí decorrente, uma vez que não realizado seu interrogatório,
tudo isso enseja a nulidade do processo.

Recurso provido, declarando-se, ex officio, a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição
da pretensão punitiva.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS Nº 12.808-SP - Relator: Ministro FELIX FISCHER
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Recorrente: José Luiz da Silva.  Advogado:
Justiniano Aparecido Borges.  Recorrido: Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.  Paciente:
José Luiz da Silva.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em
que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, por unanimidade, dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator. Os Srs. Ministros Gilson Dipp, Jorge
Scartezzini, Laurita Vaz e José Arnaldo da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília-DF, 6 de maio de 2004 (data do
julgamento). - Ministro Felix Fischer - Relator.

Relatório

O Exmo. Sr. Ministro Felix Fischer -
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus
interposto em benefício de José Luiz da Silva,
condenado como incurso nas sanções do art.
342, § 1º, do CP, à pena de 02 (dois) anos de
reclusão, em regime semi-aberto, contra v.
acórdão prolatado pelo e. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, que, à unanimidade,
denegou a ordem.

Eis um trecho da r. decisão increpada:

II - O impetrante juntou documentos compro-
batórios de que o paciente foi citado no único
endereço constante dos autos (fls. 12 e 16/17),
local em que foi procurado para intimação da
audiência designada para 14 de setembro de
1999, ocasião em que foi dado como em lugar
incerto e não sabido (fls. 22/23).
Nenhum dado se ofereceu, no sentido de que
o paciente teria outro endereço constante nos
autos, motivo pelo qual a certidão do Sr.
Oficial de Justiça é de prevalecer, por gozar
de fé pública.
Outrossim, também nenhum dado existe de
que o paciente tenha comparecido em Juízo
(fls. 19, 27 e 50), razão pela qual não poderia
ter sido interrogado.
De outra parte, não há notícia de que o impe-
trante e defensor tenha tempestivamente recla-
mado da falta de sua intimação para justificar a

decretação da revelia do paciente, nem de que
tal omissão tenha gerado qualquer gravame.
Bem por isso, as nulidades argüidas não
admitem acolhida (fls. 74/75).

Alega-se que o processo é nulo, tendo
em vista que não houve intimação do réu e de
seu defensor constituído para a audiência de
interrogatório; que a referida nulidade foi alega-
da oportunamente nas alegações finais; que,
mesmo tendo o ora paciente comparecido à
audiência de inquirição da testemunha arrolada
pelo Parquet, não foi realizado o interrogatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls.
88/90, manifestou-se pelo provimento do recurso.

Admitido na origem, ascenderam os
autos a esta Corte (fl. 92).

O Ministério Público Federal, às fls. 96/99,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Solicitadas informações, estas foram
prestadas às fls. 107/108, 127/128 e 151.

Feita nova vista ao Parquet federal, este
se manifestou pelo provimento do recurso e,
conseqüentemente, pela extinção da punibi-
lidade em razão da prescrição da pretensão
punitiva.

É o relatório.

Voto

O Exmo. Sr. Ministro Felix Fischer - A
irresignação merece acolhida.

Compulsando os autos, verifico que o ora
paciente, declarado revel, compareceu, junta-
mente com seu defensor, à audiência de inquirição
da testemunha arrolada pelo Ministério Público. A
audiência não se realizou tendo em vista a ausên-
cia da testemunha.

Cumpre salientar que até então o ora
paciente não havia sido interrogado.

Reza o art. 185 do CPP, verbis:
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O acusado, que for preso, ou comparecer,
espontaneamente ou em virtude de intimação,
perante a autoridade judiciária, no curso do
processo penal, será qualificado e interrogado.

In casu, a MM.ª Magistrada deveria ter
interrogado o réu. Mas não o fez. O cauteloso
causídico, em alegações finais, suscitou a
referida nulidade. No entanto, a mesma foi refu-
tada. Caracterizada, portanto, a nulidade do
feito, tendo em vista o flagrante cerceamento de
defesa, consubstanciado na ausência do inter-
rogatório do réu, uma vez que alegado oportu-
namente em alegações finais.

Como conseqüência, força reconhecer a
incidência da prescrição da pretensão punitiva,
extinguindo, assim, a punibilidade.

O ora paciente foi condenado à pena de
02 (dois) anos de reclusão. Consoante o art.
109, V, c/c art. 110, §1º, ambos do CP, a pres-
crição, na espécie, se dá em 04 (quatro) anos.
A denúncia foi recebida em 06.07.1998. Com a
anulação da sentença condenatória, tem-se um
interregno superior a quatro anos, o que leva,
conseqüentemente, ao reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva, com base na
pena, in concreto, tendo em vista que uma
eventual e nova condenação não poderá vir em

prejuízo do réu (princípio ne reformatio in pejus
indireta).

Ex positis, dou provimento ao recurso, anu-
lando o processo, e, como conseqüência, declaro,
ex officio, a extinção da punibilidade, tendo em
vista a prescrição da pretensão punitiva.

É o voto.

Certidão

Certifico que a egrégia Quinta Turma, ao
apreciar o processo em epígrafe, na sessão reali-
zada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

“A Turma, por unanimidade deu provi-
mento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator”.

Os Srs. Ministros Gilson Dipp, Jorge
Scartezzini, Laurita Vaz e José Arnaldo da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

O referido é verdade. Dou fé.

Brasília-DF, 06 de maio de 2004. - Lauro
Rocha Reis - Secretário.

(Publicado no DJ de 07.06.2004.)

-:::-
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Agravante: Amaury Napoleão Jordão.
Advogados: Mônica do Lago Rossi e outro.
Agravada: Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça.

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 coformidade da
ata do julgamento e das notas taquigráficas, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao
agravo regimental no habeas corpus.

Brasília-DF, 23 de março de 2004. -
Joaquim Barbosa - Relator.

Relatório

O Senhor Ministro Joaquim Barbosa
(Relator) - Trata-se de agravo regimental contra
decisão monocrática em que neguei seguimento
ao habeas corpus impetrado em favor de Amaury
Napoleão Jordão.

A decisão agravada está vazada nos
seguinte termos:

(...)

A hipótese fática trazida pelas impetrantes,
idêntica à do HC 83.942-8, também de minha
relatoria, não configura qualquer constran-
gimento ilegal que o paciente possa estar
sofrendo ou vir a sofrer.
O que se pretende no presente writ é a conti-
nuidade das investigações dos delitos em que
o paciente, supostamente, seria vítima.
Assim, as decisões proferidas pelo STJ nas
Notícias-Crime 163 e 274 não repercutem na
esfera da liberdade do paciente, mas na de
terceiros.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º,
do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus
(...) (fls. 123).

As impetrantes, em favor do agravante,
alega cerceamento de defesa e violação do
princípio do contraditório (fls. 126/128).

A Procuradoria-Geral da República opina
pelo desprovimento do recurso (fls. 132/133).

É o relatório.

Voto

O Senhor Ministro Joaquim Barbosa
(Relator) - O presente recurso foi interposto contra
decisão monocrática que negou seguimento a
habeas corpus impetrado em favor do agravante.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS - PROCESSO PENAL - NÃO-CABIMENTO DE
HABEAS CORPUS EM FAVOR DA VÍTIMA QUE PRETENDE DAR PROSSEGUIMENTO A

NOTÍCIA-CRIME JÁ ARQUIVADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INOCORRÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - AGRAVO DESPROVIDO

- 1. Não cabe habeas corpus em favor de suposta vítima que, diante do arquivamento da queixa-crime
junto ao Superior Tribunal de Justiça, visa a dar prosseguimento às investigações.

- 2. Não há falar-se, na hipótese, em violação, ainda que potencial, do direito ambulatorial do
paciente.

- 3. Agravo regimental conhecido, mas desprovido, para manter a decisão monocrática sobre o
não-seguimento do habeas corpus.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS Nº 83.941-0/RJ - Relator: Ministro JOAQUIM
BARBOSA
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O writ impetrado visava a anular o acórdão
do Superior Tribunal de Justiça que arquivou
duas notícias-crime em que o paciente figura
como vítima.

As impetrantes não pretendem, portanto,
corrigir situação de ilegalidade ou abuso que cons-
tranja a liberdade de locomoção do paciente, ora
agravante. Pelo contrário, visam a criar embaraço
para situação jurídica de terceiras pessoas, que
vinham sendo investigadas nas referidas notícias-
crime, arquivadas por determinação judicial.

Ora, há, no caso, utilização manifestamente
indevida do remédio constitucional, na medida em
que o ato atacado de nenhuma forma repercute
sobre a liberdade de ir e vir do agravante.

A rigor, o habeas corpus foi utilizado
como se fosse recurso extraordinário.

Apenas para finalizar, é de se ver que o
arquivamento das referidas notícias-crime não
significa necessariamente o fim das investi-

gações: se fatos substancialmente novos surgi-
rem, será possível o seu reinício.

Ante o exposto, nego provimento ao pre-
sente agravo regimental.

Extrato de ata

Decisão: A Turma negou provimento ao
agravo regimental no habeas corpus. Unânime.
1ª Turma, 23.03.2004.

Presidência do Ministro Sepúlveda
Pertence. Presentes à sessão os Ministros
Marco Aurélio, Cezar Peluso, Cartos Britto e
Joaquim Barbosa.

Subprocurador-Geral da República, Dr.
Wagner de Castro Mathias Netto.

Ricardo Dias Duarte - p/ Coordenador.

(Publicado no DJU de 16.04.2004.)

-:::-

DELEGADO DE POLÍCIA - PROVIMENTO DE CARGO DE CARREIRA - EXIGÊNCIA DE
CONCURSO PÚBLICO - ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

- Viola o art. 37, II, da Constituição Federal o disposto no art. 23 do Ato das Disposições Transitórias
da Constituição do Estado de Minas Gerais, com a redação que lhe foi dada pela Emenda
Constitucional 45/2000, que determina a incorporação, sem concurso público, de policiais civis em
situações específicas à carreira de delegado de polícia.

- Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2.939-8/MG - Relator Ministro: JOAQUIM
BARBOSA

Requerente: Procurador-Geral da
República.  Requerida: Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Plenária, na conformidade da
ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, por

unanimidade de votos, em julgar procedente a ação
e declarar a inconstitucionalidade do artigo 23 do
Ato das Disposições Transitórias da Constituição
do Estado de Minas Gerais, com a redação dada
pela Emenda Constitucional 45, de 27 de dezem-
bro de 2000, nos termos do voto do Relator.

Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2004. -
Nelson Jobim - Presidente. - Joaquim Barbosa -
Relator.
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Relatório

O Sr. Ministro Joaquim Barbosa (Relator) -
O Procurador-Geral da República, atentendo a
representação, propõe ação direta de inconstitu-
cionalidade, com pedido de liminar, contra o art.
23 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado de Minas
Gerais, com a redação dada pela Emenda
Constitucional 45, de 27 de dezembro de 2000.

O dispositivo constitucional estadual ata-
cado tem o seguinte teor:

Art. 23 - O policial civil bacharel em Direito que
presta serviço como Delegado Especial de
Polícia, com os vencimentos e as vantagens da
Classe inicial da Carreira de Delegado de
Polícia I, passa a integrar o Quadro efetivo de
Delegado de Carreira.

Parágrafo único. O servidor de que trata
este artigo fará jus a promoção na carreira por
merecimento e por antiguidade.

A redação original do dispositivo, juntada
aos autos, é a seguinte:

Art. 23 - O servidor policial civil Bacharel em
Direito em exercício, pelo menos desde a data
da instalação da Assembléia Constituinte do
Estado, na função de Delegado Especial de
Polícia fica inscrito no primeiro concurso
público que se realizar para o provimento do
cargo de Delegado de Polícia I.
§ 1º - Na prova de títulos do concurso de que
trata este artigo, fará jus esse servidor à pontua-
ção equivalente a até um quinto da geral, pelo
tempo de serviço exercido, na forma do edital.
§ 2º - É assegurada ao servidor na condição
de que trata este artigo a percepção de venci-
mentos e vantagens da classe inicial da car-
reira de Delegado de Polícia, desde que seja
titular de cargo de provimento efetivo do
quadro de pessoal da Polícia Civil.

Sustenta o Procurador-Geral da República
violação do art. 37, II, da Constituição Federal, na
parte em que exige concurso público para
investidura em cargo público efetivo.

Em despacho de 28 de julho de 2003 (fls.
15), o Ministro Maurício Corrêa, no exercício da

presidência desta Corte, converteu o processa-
mento do feito no rito previsto no art. 12 da Lei
9.868/1999, solicitando informações à Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
bem como abrindo vista à Advocacia-Geral da
União e ao Procurador-Geral da República.

A Assembléia Legislativa mineira, ao
prestar as informações (fls. 25/34), atacou a
fundamentação insuficiente da Procuradoria-
Geral da República, bem como alegou que, em
relação à redação originária do dispositivo do
ADCT da Constituição estadual, não há qual-
quer impacto financeiro. Destaco os seguintes
trechos dessas informações (fls. 31/33):

(...) A situação dos Delegados Especiais
Designados é uma realidade do Estado de Minas
Gerais, ou seja, nos Quadros da Polícia Civil,
alguns poucos servidores públicos bacharéis em
direito exerciam a função, por mais de 10 (dez)
anos, de Delegado Especial por designação, o
que foi bem delineado na redação originária do
art. 23, cujo teor encontra-se à fl. 11 dos autos.
Por sua vez, o § 2º do mesmo art. 23 assegurava
a remuneração desses servidores ao equiva-
lente à classe inicial da carreira de Delegado de
Polícia. Como se vê, o assunto não é novo e não
tem o condão de trazer nenhuma (sic) impacto
financeiro. 
(...)
Pelo que acima foi transcrito, o objetivo do (sic)
Emenda Constitucional arguída (sic) é permitir
que os Delegados Especiais possam se subme-
ter aos critérios e requisitos de evolução na car-
reira, da mesmo forma que os demais Delegados
que integram os Quadros. Não se pretende a efe-
tivação, mas a integração, no Quadro para fins
exclusivos de carreira. Não estamos, portanto,
diante de uma mudança de cargo ou de uma
modalidade de provimento derivado, pois, em
verdade, estes servidores já ocupam a função
pública de Delegado Especial e continuarão a
ocupar, pois a Emenda Constitucional não per-
mite qualquer alteração neste ponto. O que se
almeja, de uma forma excepcional e transitória, é
que estes poucos servidores titulares de função
pública especial possam se submeter aos
critérios de evolução na carreira. (...)

Em sua manifestação (fls. 93/96), o
Advogado-Geral da União também sustenta a
inconstitucionalidade do dispositivo, tendo em vista
que (i) padeceria de vício formal, por não ter sido a
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proposta de emenda à Constituição oriunda de ini-
ciativa do Poder Executivo, e (ii) ainda violaria
materialmente o art. 37, II, da Constituição Federal.

A Procuradoria-Geral da República, por
sua vez, reiterou em sua manifestação (fls.
98/102) a tese da violação do art. 37, II, da
Constituição Federal.

É o relatório.

Determino a distribuição de cópia aos
gabinetes dos outros Ministros.

Voto

O Sr. Ministro Joaquim Barbosa (Relator) -
1. O art. 23 do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição do Estado de Minas Gerais, na
redação que lhe foi dada pela Emenda Consti-
tucional 45, de 27 de dezembro de 2000, é fla-
grantemente inconstitucional.

2. De fato, é relevante o argumento, trazido
na manifestação do Advogado-Geral da União, de
que a Emenda Constitucional 45 sofre vício de ini-
ciativa, pois trata de servidor público e foi proposta
por parlamentar, conforme informações de fl. 44.
Nesse sentido, entendo aplicável a jurisprudência
desta Corte de que o processo legislativo estadual,
inclusive o destinado a alteração do texto constitu-
cional, deve seguir o modelo federal (cf. ADIN
1.690-MG, Rel. Min. Nelson Jobim).

3. Neste caso, nem seria necessário veri-
ficar se a emenda constitucional resultou em
aumento de despesa, como sustentado nas
informações da Assembléia Legislativa, pois é
evidente a violação do art. 61, II, c, que vincula à
iniciativa do Poder Executivo as leis que tratem
de servidores públicos e seu regime jurídico, e,
especialmente, do provimento de cargos. É
necessário reconhecer, para esse efeito, que o
texto atacado, ao determinar que policiais civis
que prestam serviço como delegados especiais
de polícia passem a integrar o “Quadro Efetivo
de Delegado de Carreira”, tratou, na verdade, de
provimento de cargos de delegado. No ponto,
ressalte-se, é irrelevante saber se no Estado de
Minas Gerais é possível exercer cargo de dele-
gado sem pertencer à carreira.

4. Por outro lado, ainda que a Emenda
Constitucional 45 tivesse origem em iniciativa
do Poder Executivo estadual, também seria
inconstitucional o texto dela resultante.

5. Este Tribunal, em diversas oportuni-
dades, tem afirmado a exigência constitucional
do concurso público para provimento de cargos
efetivos, sobretudo em hipóteses nas quais a lei
impugnada tenha subvertido essa exigência
constitucional, como é o caso das ascensões
funcionais entre carreiras diversas. Cito, como
exemplo mais aproximado à situação dos autos,
o julgado na ADIN 1.854, de relatoria do Ministro
Sepúlveda Pertence. É significativo o seguinte
trecho da ementa do acórdão desse julgamento: 

Concurso público: não mais restrita a sua
exigência ao primeiro provimento de cargo pú-
blico, reputa-se ofensiva do art. 37, II, CF toda
modalidade de ascensão de cargo de uma car-
reira ao de outra, a exemplo da ‘promoção por
progressão vertical’ impugnada.

6. No caso em análise, ainda que o texto
impugnado não o diga, estabeleceu-se sistema de
ascensão automática aplicável aos policiais civis
no exercício da denominada função de “delegado
especial”, para que estes passassem a integrar o
quadro efetivo de delegado de carreira. Vê-se, no
texto impugnado, exemplo de disposição legislati-
va indubitavelmente destinada a privilegiar pes-
soas determinadas. Não obstante, basta-me a vio-
lação do art. 37, II, da Constituição Federal, para
concluir por sua inconstitucionalidade.

7. Com essas considerações, meu voto é
pela procedência integral da presente ação,
para declarar a inconstitucionalidade do art. 23
do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição do Estado de Minas Gerais, com a
redação que lhe foi dada pela Emenda
Constitucional 45, de 27 de dezembro de 2000.

Extrato de ata

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, jul-
gou procedente a ação e declarou a inconstitu-
cionalidade do artigo 23 do Ato das Disposições
Transitórias da Constituição do Estado de Minas
Gerais, com a redação dada pela Emenda
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Constitucional nº 45, de 27 de dezembro de 2000,
nos termos do voto do Relator. Votou o Presidente.
Ausente, justificadamente, neste julgamento, os
Senhores Ministros Maurício Corrêa, Presidente,
Marco Aurélio e Carlos Britto. Presidiu o julga-
mento o Senhor Ministro Nelson Jobim, Vice-
Presidente. Plenário, 19.02.2004.

Presidência do Senhor Ministro Maurício
Corrêa. Presentes à sessão os Senhores
Ministros Sepúlveda Pertence, Celso de Mello,

Carlos Velloso, Marco Aurélio, Nelson Jobim,
Ellen Gracie, Gilmar Mendes, Cezar Peluso,
Carlos Britto e Joaquim Barbosa.

Procurador-Geral da República, Dr.
Cláudio Lemos Fonteles.

Luiz Tomimatsu - Coordenador.

(Publicado no DJU de 26.03.2004.)

CONSTITUCIONAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TRIBUTÁRIO - TAXA DE COMBATE A
SINISTROS - COBRANÇA - CONSTITUCIONALIDADE

- I - É legítima a cobrança da taxa de combate a sinistros, uma vez que instituída como con-
traprestação a serviço essencial. Precedentes: RE 206.777/SP, Plenário, e RE 233.784/SP.

- II - Agravo não provido.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 426.761-9/SP - Relator: Ministro
CARLOS VELLOSO

Agravantes: Benevenuto Tilli e outro.
Advogados:  José Eduardo Queiroz Regina e
outro.  Agravado: Município de Campinas.  Advo-
gados: Andréa Pili e outro.

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 julgamentos e das
notas taquigráficas, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao recurso de agravo, nos
termos do voto do Relator.

Brasília-DF, 09 de dezembro de 2003. -
Carlos Velloso - Relator.

Relatório

O Sr. Ministro Carlos Velloso - Trata-se de
agravo regimental interposto da decisão (fls.
142/143), que deu parcial provimento ao agravo e,
nessa parte, conheceu do recurso extraordinário e

lhe deu provimento para julgar legítima a cobrança
da taxa de combate a incêndios e sinistros.

Sustentam os agravantes, em síntese,
insubsistência da decisão impugnada no tocante à
constitucionalidade da taxa de combate a incên-
dios e sinistros. A uma, porque o serviço de com-
bate a incêndios e sinistros é de interesse geral e
coletivo, inespecífico e indivisível. A duas, porque a
taxa impugnada “refere-se a um pretenso serviço
colocado à disposição da população, não se
tratando, pois, de taxa decorrente do poder de polí-
cia” (fl. 148). A três, porque “o serviço de combate
a sinistros é de competência do Poder Público
estadual, através do Corpo de Bombeiros, não
podendo o Município se fundar nesse serviço para
a cobrança de taxas” (fl.149). Finalmente, porque a
base de cálculo da referida taxa é inconstitucional,
uma vez que é a área do imóvel o único elemento
objetivo utilizado para o cálculo da taxa, não sendo
levado em consideração o efetivo custo do serviço.

Ao final, requerem os agravantes o provi-
mento do presente agravo regimental.

É o relatório.

-:::-
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Voto

O Sr. Ministro Carlos Velloso (Relator) - O
agravo regimetal não merece prosperar. É que o
Supremo Tribunal Federal, pelo seu Plenário, no
julgamento do RE 206.777/SP, Relator o Ministro
Ilmar Galvão, decidiu no sentido de ser legítima a
cobrança da taxa de combate a sinistros, uma vez
que instituída como contraprestação a serviço
essencial, específico e divisível.

No mesmo sentido, ao julgar o RE
233.784/SP, Relator o Ministro Ilmar Galvão,
decidiu a Primeira Turma:

Ementa: Tributário. Município de Campinas.
Taxas de lixo e sinistro. Leis nºs 6.355/90 e
6.361/90. Alegada ofensa ao art. 145, II, da
Constituição

- Taxas legitimamente instituídas com contra-
prestação a serviços essenciais, específicos e
divisíveis, referidos ao contribuinte a quem são
prestados ou a cuja disposição são postos, não
possuindo base de cálculo própria de imposto.

- Recurso não conhecido - (DJ de 12.11.99).

Do exposto, com base nos precedentes,
nego provimento ao agravo regimental.

Extrato de ata

Decisão: A Turma, por votação unânime,
negou provimento ao recurso de agravo, nos
termos do voto do Relator. 2ª Turma,
09.12.2003.

Presidência do Senhor Ministro Celso de
Mello. Presentes à sessão os Senhores
Ministros Carlos Velloso, Nelson Jobim, Ellen
Gracie e Gilmar Mendes.

Subprocurador-Geral da República, Dr.
Haroldo Ferraz da Nóbrega.

Antonio Neto Brasil - Coordenador.

(Publicado no DJU de 06.02.2004.)

-:::-

PROCESSO PENAL - NULIDADE - CARTA PRECATÓRIA - CPP, ART. 222

- 1. Pacífico é o entendimento do STF, já objeto da Súmula 155, de ser relativa a nulidade do
processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de teste-
munhas. Essa relatividade mais se robustece quando, como ocorreu na espécie, a sentença,
que transitou em julgado para a acusação, desconsiderou o valor probante das testemunhas
de acusação ouvidas por precatória. Inexistência de qualquer prejuízo ao paciente.

- 2. HC indeferido.

HABEAS CORPUS Nº 84.098-1/MA - Relatora Ministra: ELLEN GRACIE

Paciente:  José Cavalcante de Araújo ou
José Cavalcante Araújo ou José Cavalcanti de
Araújo.  Impetrante: José Cavalcante de Alencar
Junior.  Coator: Superior Tribunal de Justiça

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Segunda Turma, sob a presidência do
Senhor Ministro Carlos Velloso, na conformidade

da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por
unanimidade de votos, indeferir a ordem.

Brasília-DF, 20 de abril de 2004. - Ellen
Gracie - Relatora.

Relatório

A Senhora Ministra Ellen Gracie - O ora
paciente foi pronunciado por crime de homicídio
simples. Na sentença o magistrado salientou:
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A nulidade apontada pela Defesa, em relação
à audiência de inquirição de testemunhas,
realizadas na Comarca de Paço do Lumiar, via
carta precatória, sem a intimação das partes e
de seus procuradores, embora não tenha
demonstrado efetivamente o prejuízo sofrido,
deve ser reconhecida, razão por que considero
os depoimentos ali tomados, sem valor
probante para esta decisão, deixando de deter-
minar a repetição do ato, por já constar do
processo, onde se ouviram dez testemunhas,
informações suficientes para apreciação de
pronúncia (fl. 239).

A sentença transitou em julgado para a
acusação. E bem por isso o recurso em sentido
estrito interposto pela defesa sustentou uma única
tese: legítima defesa. Mantida a sentença de
pronúncia, insistiu o paciente, sem êxito, via de
embargos de declaração, na tese de nulidade do
feito. Reiterou a pretensão pela via de recurso
especial criminal, que não foi conhecido pelo
Superior Tribunal de Justiça (fls. 360/363). Daí o
presente habeas corpus originário.

A douta Subprocuradora-Geral da
República, Delza Curvello Rocha, opinou pelo
não-conhecimento (fls. 370/374).

É o relatório.

Voto

A Senhora Ministra Ellen Gracie (Relatora)
- Como salientado no relatório, os depoimentos
prestados por duas testemunhas de acusação -
Michico Yotsumoto e Magnólia Martins Pinheiro
(fls. 3, 20, 205/207) -, via carta precatória, foram
considerados pela sentença, que transitou em
julgado para a acusação, sem qualquer valor

probante. Não se justificava, portanto, a insis-
tência do paciente numa pretensão que já esta-
va prejudicada, razão pela qual não foi suscitada
nem mesmo quando da interposição do recurso
em sentido estrito, circunstância essa que impli-
cou o não-conhecimento do recurso especial
interposto perante o Superior Tribunal de Justiça.
A desconsideração do valor probante dos depoi-
mentos em questão, de testemunhas de acusa-
ção, somente beneficiou o próprio paciente.
Tanto que o habeas corpus não cuidou de
demonstrar que os depoimentos desconside-
rados interessavam à defesa. À hipótese incide,
também, a Súmula 155/STF.

Diante do exposto, indefiro o habeas corpus.

Extrato de ata

Decisão: Indeferiu-se a ordem, decisão
unânime. Ausente, justificadamente, o Senhor
Ministro Celso de Mello. Presidiu este julga-
mento o Senhor Ministro Carlos Velloso. 2ª
Turma, 20.04.2004.

Presidência do Senhor Ministro Carlos
Velloso. Presentes à sessão os Senhores
Ministros Nelson Jobim, Ellen Gracie e Gilmar
Mendes. Ausente, justificadamente, o Senhor
Ministro Celso de Mello.

Subprocurador-Geral da República, Dr.
Haroldo Ferraz da Nóbrega.

Antonio Neto Brasil - Coordenador.

(Publicado no DJU de 07.05.2004.)

-:::-
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1.0024.03.152661-9/001 ApCível Belo Horizonte  Célio César Paduani  . . . . . . 181
1.0024.03.166886-6/001 Agravo Belo Horizonte Duarte de Paula  . . . . . . . . . . 201
1.0024.03.169283-3/001 ApCrim       Belo Horizonte  Gudesteu Biber  . . . . . . . . . . . 314
1.0024.03.184747-8/004 Agravo Belo Horizonte Edgard Penna Amorim  . . . . . 169
1.0024.03.185486-2/001 ApCível Belo Horizonte Gouvêa Rios  . . . . . . . . . . . . . 145
1.0024.03.955241-9/001 Agravo Belo Horizonte Ernane Fidélis  . . . . . . . . . . . . 221
1.0024.03.970455-6/001 ReexNec Belo Horizonte Belizário de Lacerda  . . . . . . . 111
1.0024.03.982120-2/001 ApCível Belo Horizonte Dorival G. Pereira  . . . . . . . . . . 70
1.0024.04.199959-0/001 ApCível Belo Horizonte Edivaldo George  . . . . . . . . . . 131
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1.0024.04.254408-0/001    ApCrim Belo Horizonte                Herculano Rodrigues  . . . . . . . . 365
1.0024.04.292159-3/001    ApCível Belo Horizonte                Manuel Saramago  . . . . . . . . . . 173
1.0024.04.312465-0/001    Agravo Belo Horizonte                Edivaldo George  . . . . . . . . . . . 129
1.0024.04.324349-2/001    ApCível Belo Horizonte  Almeida Melo  . . . . . . . . . . . . . . . 79
1.0024.04.358782-3/001    ApCível Belo Horizonte                Geraldo Augusto  . . . . . . . . . . . . 92
1.0024.04.446454-3/001    AgInstr Belo Horizonte  Vanessa Verdolim  . . . . . . . . . . . 88
1.0024.95.040340-2/001    Agravo Belo Horizonte                Dorival G. Pereira  . . . . . . . . . . 115
1.0024.96.072572-9/001    ApCrim Belo Horizonte                Edelberto Santiago  . . . . . . . . . 343
1.0024.98.108336-3/001    Agravo Belo Horizonte                Célio César Paduani  . . . . . . . .164
1.0024.98.141744-7/001    ApCível Belo Horizonte Audebert Delage  . . . . . . . . . . . 153
1.0024.99.038837-3/001    ApCrim Belo Horizonte José Antonino B. Borges  . . . . . . 338
1.0024.99.043979-6/001    ApCrim Belo Horizonte  Antônio Carlos Cruvinel  . . . . . 363
1.0026.02.004611-1/001 ApCrim Andradas   Paulo Cézar Dias  . . . . . . . . . . 371
1.0071.01.001562-7/001    ApCrim Boa Esperança  Paulo Cézar Dias  . . . . . . . . . . 375
1.0079.03.061174-7/002 ApCível Contagem Jarbas Ladeira  . . . . . . . . . . . . 203
1.0079.99.026577-3/001    ApCível Contagem Hyparco Immesi  . . . . . . . . . . . . 97
1.0114.03.019307-1/001 ApCrim Ibirité                              Armando Freire  . . . . . . . . . . . . 332
1.0132.04.911356-7/001 ApCível Carandaí Nepomuceno Silva  . . . . . . . . . 269
1.0133.04.014660-6/002    ApCível Carangola   Nepomuceno Silva  . . . . . . . . . 259
1.0143.02.000425-3/001 RSE Carmo do Paranaíba       Márcia Milanez  . . . . . . . . . . . . 382
1.0145.01.013248-1/001    ApCrim Juiz de Fora Herculano Rodrigues  . . . . . . . . 368
1.0145.02.013544-1/001    ApCrim Juiz de Fora José Antonino B. Borges  . . . . . .341
1.0145.03.059388-6/001    ApCível Juiz de Fora   Belizário de Lacerda  . . . . . . . . 109
1.0145.03.116215-2/001 ApCrim Juiz de Fora  Sérgio Braga  . . . . . . . . . . . . . . 406
1.0145.98.014253-6/001    ApCrim Juiz de Fora   Erony da Silva  . . . . . . . . . . . . . 355
1.0145.99.022947-1/001    ApCível Juiz de Fora Pinheiro Lago  . . . . . . . . . . . . . 161
1.0153.02.019782-5/001    Agravo Cataguases       Pinheiro Lago  . . . . . . . . . . . . . 210
1.0223.02.087102-4/001    ApCível Divinópolis                      Vanessa Verdolim  . . . . . . . . . . . 93
1.0223.04.135490-1/001 RSE Divinópolis Kelsen Carneiro  . . . . . . . . . . . 359
1.0248.04.910500-5/001    ApCível Estrela do Sul                 Manuel Saramago  . . . . . . . . . . 178
1.0251.02.003062-2/001    ApCrim Extrema Kelsen Carneiro  . . . . . . . . . . . 336
1.0280.02.002111-7/001 ApCrim Guanhães Reynaldo X. Carneiro  . . . . . . . 377
1.0290.03.004278-9/001 ReexNec Vespasiano             Wander Marotta  . . . . . . . . . . . 213
1.0313.03.073709-9/001    Agravo Ipatinga                          Lamberto Sant’Anna  . . . . . . . . 104
1.0342.01.019622-4/001    Agravo Ituiutaba Maciel Pereira  . . . . . . . . . . . . . 123
1.0342.03.034530-6/001    ApCível Ituiutaba Kildare Carvalho  . . . . . . . . . . . 117
1.0352.03.013047-5/001 RSE Januária  Gudesteu Biber  . . . . . . . . . . . . 311
1.0358.04.003391-4/001    Agravo Jequitinhonha Moreira Diniz  . . . . . . . . . . . . . . 149
1.0384.98.000917-7/001    ApCrim Leopoldina Reynaldo X. Carneiro  . . . . . . . 357
1.0392.04.910596-9/001    ApCível Malacacheta Alvim Soares  . . . . . . . . . . . . . . 132
1.0431.03.001965-4/001    ApCível Monte Carmelo Caetano Levi Lopes  . . . . . . . . 219
1.0433.01.020951-1/001    ApCível Montes Claros Silas Vieira  . . . . . . . . . . . . . . . . 73
1.0433.03.070552-2/001    ApCível Montes Claros José Francisco Bueno  . . . . . . . 284
1.0433.03.089435-9/001 ReexNec Montes Claros Moreira Diniz  . . . . . . . . . . . . . . 151
1.0433.03.089709-7/002    ApCível Montes Claros Edilson Fernandes  . . . . . . . . . 207
1.0433.03.102447-7/001    ApCível Montes Claros Carreira Machado  . . . . . . . . . . 183
1.0435.04.911196-4/001 ApCrim Morada Nova de Minas Beatriz Pinheiro Caires  . . . . . . .404
1.0470.02.010525-5/001    ApCível Paracatu José Francisco Bueno  . . . . . . . 282
1.0471.04.025054-3/001    ApCível Pará de Minas Orlando Carvalho  . . . . . . . . . . . 84
1.0473.04.004205-2/001    ApCrim Paraisópolis             Márcia Milanez  . . . . . . . . . . . . 386
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1.0480.01.024088-9/001 ApCível Patos de Minas              Nilson Reis  . . . . . . . . . . . . . . 205
1.0512.02.001050-4/001 ReexNec Pirapora Lamberto Sant’Anna  . . . . . . . 126
1.0515.02.000619-0/001 ApCrim Piumhi                           Antônio Carlos Cruvinel  . . . . 361
1.0517.04.910503-7/001 ReexNec Poço Fundo Wander Marotta  . . . . . . . . . . 157
1.0518.02.010227-4/001 ApCível Poços de Caldas  Lucas S. V. Gomes  . . . . . . . . 156
1.0518.03.052328-7/001 ApCível Poços de Caldas            Alvim Soares  . . . . . . . . . . . . 138
1.0525.01.002117-4/001 ApCrim  Pouso Alegre  Edelberto Santiago  . . . . . . . . 325
1.0529.03.000394-9/001 ApCível Pratápolis Fernando Bráulio  . . . . . . . . . . 68
1.0567.97.001027-6/001 ApCível Sabará Francisco Figueiredo  . . . . . . 266
1.0592.04.910502-2/001 ApCrim Santa Rita de Caldas Erony da Silva  . . . . . . . . . . . 354
1.0611.02.002486-9/001 ApCrim São Francisco Jane Silva  . . . . . . . . . . . . . . . 349
1.0637.02.014174-2/001 ApCível São Lourenço Edilson Fernandes  . . . . . . . . 189
1.0686.02.040293-5/001 ApCível Teófilo OtoniMaria Elza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
1.0693.04.025169-8/001 ApCrim  Três Corações  Armando Freire  . . . . . . . . . . . 328
1.0694.03.016141-8/001 ApCível         Três Pontas  Geraldo Augusto  . . . . . . . . . . . 90
1.0702.03.059528-5/001 ReexNec Uberlândia       Duarte de Paula  . . . . . . . . . . 194
1.0702.03.075670-5/001 ApCível Uberlândia    Jarbas Ladeira  . . . . . . . . . . . 234
1.0702.99.026178-7/001 ApCível Uberaba      Kildare Carvalho  . . . . . . . . . . 124
1.0704.01.001980-7/001 ApCível Unaí     Francisco Figueiredo  . . . . . . 268

Obs.: Os acórdãos assinalados com asterisco são originários da Secretaria de Feitos Especiais -
SEFES.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

NÚMERO-UF  ESPÉCIE             RELATOR: MINISTRO                                  PÁG.

12.808-SP RecOrd em HC Felix Fischer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
15.449-SP RecOrd em HC Felix Fischer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
184.145-SP Recurso Especial Barros Monteiro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
575.280-SP Recurso Especial José Delgado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

NÚMERO-UF ESPÉCIE RELATOR: MINISTRO                                PÁG.

2.939-8/MG ADIN                                           Joaquim Barbosa  . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
83.941-0/RJ Ag Reg no HC Joaquim Barbosa  . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
84.098-1/MA Habeas Corpus Ellen Gracie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
426.761-9/SP AgReg no AgInstr Carlos Velloso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453

-:::-
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ABSOLVIÇÃO - A absolvição por insuficiência
de provas não é cabível quando o conjunto
probatório, notadamente a prova teste-
munhal, evidencia a conduta típica praticada
pelo agente. Maus-tratos - Tortura - Pena -
Causa de aumento de pena - Substituição
da pena - Pena-base - Sursis  . . . . . . . 332

ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
- V. Indenização  . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - V. Pronúncia
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359/382

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Em ação civil pública,
nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85, não
haverá adiantamento de custas e despesas
processuais, de sorte que, não tendo a
prova pericial sido postulada pelo réu, a ele
não deve ser imposto o ônus de arcar com
os respectivos honorários. - Custas -
Honorários de perito  . . . . . . . . . . . . . . . 77

- Não é nula a sentença que estipula multa comi-
natória de responsabilidade do Governador do
Estado em caso de descumprimento de
decisão proferida em autos de ação civil públi-
ca, o que encontra previsão na Lei 7.347/85,
que também determina seja depositada a
quantia em fundo próprio e utilizada para
reconstituir os bens lesados.

- O pedido de condenação do Estado na
retomada das obras de reforma de cadeia
pública e solução do problema da falta de
água no mesmo estabelecimento é perfeita-
mente cabível em sede de ação civil pública,
não sendo o caso de ação de competência
do Juízo de Execução Penal.

- A reforma de cadeia pública diz respeito a con-
veniência e oportunidade administrativas, não
cabendo a intervenção do Judiciário para
impor, na lei orçamentária estadual, verba
específica para tal obra (arts. 165 e 167, IV,

CF). Se o pedido da ação civil pública é gené-
rico no sentido da condenação do Estado a que
destine verbas no orçamento para fins especí-
ficos, há clara ofensa ao princípio da separação
dos Poderes, por não poder o Judiciário formu-
lar políticas públicas que constituam matéria
sob reserva de governo, ou que consubs-
tanciem atos funcionalmente políticos.

- V.v.: - A condenação do Governador do Estado
ao pagamento de multa cominatória em
autos de ação civil pública fere o princípio
constitucional da impessoalidade, devendo
recair a condenação sobre o Estado.

- A condenação do Estado à retomada de obras
de reforma e ampliação de cadeia pública não
macula o princípio constitucional da separação
dos Poderes, que não pode ser empregado
para justificar burla à Constituição e para con-
trariar o interesse público. Não se aplica à
hipótese a cláusula da reserva do possível,
seja porque não comprovada a incapacidade
econômico-financeira do Estado, seja porque a
pretensão de proteção ao preso se afigura
razoável, estando, pois, em harmonia com o
devido processo legal substancial. - Multa -
Sentença - Competência - Presídio - reforma -
Julgamento antecipado da lide - Cerceamento
de defesa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

- V. Direito constitucional a creche (STJ) . 414

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE -
Os ascendentes de filho solteiro podem figurar
no pólo passivo da ação de investigação de
paternidade. - Prova  . . . . . . . . . . . . . . . . 218

- A confissão do investigado de consórcio car-
nal, aliado ao exame de DNA convergente
àquela paternidade, induz à procedência do
pedido investigatório. - DNA - Alimentos -
Assistência judiciária  . . . . . . . . . . . . . . 266

- V. Ação rescisória  . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - V.
Possessória  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

- A -

ÍNDICE ALFABÉTICO E REMISSIVO
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AÇÃO DECLARATÓRIA - A ação declaratória é
via adequada para o reconhecimento da
condição de beneficiário de Previdência Social.
- Beneficiário de previdência social - reconhe-
cimento - Pensão por morte  . . . . . . . . . . 194

AÇÃO PENAL - LEGITIMIDADE ATIVA - V.
Crime contra a honra de servidor público 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA - V.
Injúria qualificada  . . . . . . . . . . . . . . . 338

- V. Habeas corpus (STJ)  . . . . . . . . . . . . . 435

AÇÃO POPULAR - A lesividade, em face do texto
constitucional, possui um conceito muito mais
amplo, incluindo não só o patrimônio material
do Poder Público como também o patrimônio
moral, o cultural e o histórico (precedente do
Supremo Tribunal Federal: RE nº 170.768-2).
A lesão à moralidade administrativa decorre da
ilegalidade, que, por si só, causa o dano,
sendo, pois, dispensável a demonstração da
existência de prejuízo material para o manejo
da ação popular.

- É válido o ato administrativo que nomeou um
oficial da Polícia Militar, e não um do Corpo
de Bombeiros, para o cargo de juiz militar,
sem que se possa alegar ofensa ao critério
de representatividade dessas corporações
no Tribunal de Justiça Militar, não havendo
lesividade ao princípio da moralidade
administrativa, porque inexistente a suposta
ilegalidade do ato. Tal entendimento é o que
mais se harmoniza com a Constituição
Estadual (art. 110) e com o art. 186 da Lei
Complementar nº 59/2001, além de estar em
consonância com os princípios da razoabili-
dade, moralidade, impessoalidade e igual-
dade. - Representação especial - Tribunal de
Justiça Militar - cargo de juiz  . . . . . . . . 272

AÇÃO RESCISÓRIA - V. ISSQN  . . . . . . 242

- O entendimento contido na Súmula nº 343 do
STF não impede o acesso ao juízo rescisório
quando se pretende não a interpretação de lei
considerada controvertida pelos tribunais, mas

a discussão sobre se a sua interpretação vio-
lou literal disposição de lei. Ainda que exista no
acórdão rescindendo afirmação de que
polêmico o tema ali tratado, cingindo-se a con-
trovérsia entre os próprios pares, com poucos
votos contrários à tese defendida, não se pode
afirmar presente a interpretação controvertida
a que se refere aquela súmula, mormente se
em alguns deles não enfrentada a lei conside-
rada vulnerada e a maioria das decisões foram
proferidas pela mesma Turma Julgadora.

- Para admitir-se a rescisória, basta que a sen-
tença, ao fazer incidir a regra no caso con-
creto, “tenha violado seu sentido, seu
propósito” ou que na sua aplicação se pro-
clame um princípio contrário ao que estatui o
preceito legal, bem como o que nega a sua
aplicabilidade, ou o despreza, não o apli-
cando, ou o ofende com interpretação
errônea. A amplitude conferida à expressão
“literal disposição de lei” pela doutrina e pela
jurisprudência recomenda um juízo de
admissibilidade menos rigoroso, para que a
matéria seja enfrentada em cognição de
maior extensão perceptiva.

- V.v.: Descabe admitir ação rescisória fundada
em alegação de ofensa a literal disposição
de lei quando buscada a desconstituição de
acórdão que contraria jurisprudência maciça
e dominante dos tribunais pátrios, hipótese
não prevista no art. 485 do CPC.  . . . . 248

- Constitui documento novo capaz de embasar
ação rescisória, nos termos do artigo 485,
VII, do CPC, declaração em que o irmão do
investigado, não testado no exame de DNA,
o que não confirma os pressupostos da perí-
cia em que admitida a reversão de suas con-
clusões no caso de existência de outro irmão
do investigado ali não testado, reconhece a
paternidade da investigante, também agra-
ciada em testamento por ele deixado, com
habilitação em autos de inventário, o que
autoriza concluir pela existência de dúvidas
insuperáveis sobre a paternidade atribuída
ao investigado no acórdão rescindendo, que
deve ser desconstituído.
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- VV.vv.: - Documento novo, nos termos do art.
485, VII, do CPC, é aquele obtido depois da
sentença e cuja existência o autor ignorava
ou dele não pôde fazer uso. Se já existia,
pois elaborado no curso da ação de investi-
gação de paternidade e antes da sentença,
de modo a permitir sua utilização, não há
como concluir pela procedência da ação
rescisória, mormente quando o valor
probante do documento, que é uma decla-
ração unilateral do irmão do investigado, não
parece induvidoso a ponto de ensejar seu
acolhimento integral sem perquirir a respeito
de sua autenticidade, ou mesmo porque só
agora revelado, se foi emitido juntamente
com o testamento do qual se tomou conheci-
mento logo após o óbito do declarante. 

- A desconstituição da coisa julgada com base em
erro de fato na perícia genética que serviu à
declaração de paternidade reclama prova
cabal para efeito de ação rescisória, já que o
fato inconteste, até agora, é a sentença transi-
tada em julgado. Sendo necessária a realiza-
ção de exame de DNA como complementação
de perícia que não teve confirmados seus
pressupostos, pretensão dos autores não aco-
lhida, é de se reconhecer a existência de
cerceamento de defesa, devendo ser anulado
o processo e convertido o julgamento em
diligência, a fim de que seja produzida aquela
prova. - Documento novo - Ação de investi-
gação de paternidade - DNA  . . . . . . . . . 297

ACÇÃO DI LIBERDADE - 1876 - Comarca do
Paraopeba, Sete Lagoas, Tribunal da
Relação do Ouro Preto - Memória do
Judiciário Mineiro - Nota histórica  . . . . . 15

ACORDO - V. Partilha de bens  . . . . . . . . 201

- V. Divórcio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

ACORDO EXTRAJUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO
- V. Jurisdição voluntária  . . . . . . . . . . 131

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - V. Execução
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

ADOÇÃO - A filiação, no estágio atual, lastreia-
se mais no princípio da afetividade que na

origem biológica. Assim, pais são os que
devotam afeto pela criança. E o afeto não
deriva da biologia.

- Sendo menor o adotado, deve-se emprestar pri-
mazia ao seu interesse. O interesse dos pais
biológicos que abandonaram o filho com
poucos meses de idade não pode prevalecer.

- Comprovada a integração social, afetiva e psico-
lógica do menor na família substituta, confirma-
se a sentença que deferiu a adoção.  . . . 219

ADVOGADO - PROCURAÇÃO - V. Agravo de
instrumento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

AGRAVO DE INSTRUMENTO - No novel rito
processual do agravo de instrumento, instituí-
do pela Lei nº 9.139, de 30.11.95, o legislador
adotou um procedimento célere, estreito e
apertado, em que não existe outra fase
instrutória diferente daquela atribuída às partes
quando da apresentação de suas razões.
Assim, se não constam dos autos elementos
probatórios suficientes à aferição da procedên-
cia das razões recursais articuladas, o improvi-
mento do recurso se impõe. - Liminar . . . 129

- Estando presente nos autos a procuração dos
advogados da agravante, não apresenta
óbice ao conhecimento do agravo a falta de
instrumento de mandato do procurador
municipal, já que exerce suas funções em
razão do provimento do cargo.

- Declinados os nomes e endereços de três dos
quatro advogados constantes do mandato
outorgado pela agravante, não obsta ao co-
nhecimento do agravo a falta de indicação do
nome e endereço do quarto causídico, já que
este sequer assinou a petição de recurso.
Recurso - deserção - Assistência judiciária -
Procurador municipal - Advogado - procu-
ração - Exceção de pré-executividade -
Imunidade tributária  . . . . . . . . . . . . . . . 221

- V. Inventário (STJ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS COR-
PUS - 1. Não cabe habeas corpus em favor
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de suposta vítima que, diante do arquiva-
mento da queixa-crime junto ao Superior
Tribunal de Justiça, visa a dar prossegui-
mento às investigações.

- 2. Não há falar-se, na hipótese, em violação,
ainda que potencial, do direito ambulatorial
do paciente.

- 3. Agravo regimental conhecido, mas
desprovido, para manter a decisão mono-
crática sobre o não-seguimento do habeas
corpus (STF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

ALESSANDRA COELHO DUTRA - Processo
penal ambiental: aspectos processuais da lei
9.605/98 - Doutrina  . . . . . . . . . . . . . . . . 35

ALIMENTOS - A melhor doutrina e a iterativa
jurisprudência já consolidaram entendimento
no sentido de que os alimentos pagos a qual-
quer título são irrepetíveis.  . . . . . . . . . . . . 92

- V. Divórcio direto  . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

- O pedido de alimentos, cumulado na ação de
investigação de paternidade, é devido desde a
citação consoante pacificado pelo enunciado
da Súmula 277 do STJ, devendo entretanto os
fixados pela sentença ser reduzidos quando as
circunstâncias assim o determinarem. - Ação
de investigação de paternidade - DNA -
Assistência judiciária  . . . . . . . . . . . . . . . 266

- O argumento de novo casamento como causa
modificativa de não poder atender a pensão
estipulada não há de prevalecer em face do
disposto no art. 30 da Lei 6.515/77 e, no art.
1.709 do Código Civil novo, que o ratificou.

- O percentual dos honorários na ação de alimen-
tos deve ser fixado sobre o valor total de doze
(12) prestações, não sendo excessivos quando
fixados no valor máximo de 20% (vinte por
cento), quando adequados à discussão da
demanda. - Honorários de advogado  . . . 268

ALVARÁ JUDICIAL - V. Partilha de bens  . 201

APELAÇÃO - A apelação, nos termos do art. 515
do CPC, devolve ao Tribunal o conhecimento

de toda a matéria impugnada, delimitada no
pedido inicial, não se admitindo possam ser
apreciadas questões novas suscitadas
somente em sede recursal. - Certidão de dívida
ativa - Nulidade - Embargos de declaração -
Efeito devolutivo - ICMS - Hipótese de não-
incidência - Substituição tributária - Operação
interestadual - Taxa Selic - Honorários de advo-
gado - Execução fiscal  . . . . . . . . . . . . . . 261

- V. Júri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

APELAÇÃO CRIMINAL - V. Tóxico  . . . . 406

APOSENTADORIA - Tendo-se dado a aposen-
tadoria sob a égide da legislação vigorante à
época, não pode o Estado determinar que a
funcionária volte à ativa, em face da disci-
plina posterior da matéria, que não reco-
nhece a coordenação de área como tempo
necessário à aposentação, exigindo ativi-
dade em sala de aula. - Professor  . . . 234

APOSENTADORIA - ACUMULAÇÃO - O servi-
dor aposentado que reingressa no serviço
público por concurso não faz jus a uma
segunda aposentadoria em cargo técnico de
mesma natureza, ainda que o seu retorno
tenha ocorrido antes do advento da EC
20/1998, o que lhe permitia cumular proven-
tos com vencimentos do cargo que passou a
exercer, pois vedada a percepção de mais de
uma aposentadoria à conta do regime de pre-
vidência previsto no art. 40 da Constituição
Federal, ressalvadas as aposentadorias
decorrentes dos cargos acumuláveis na
forma daquela Carta.  . . . . . . . . . . . . . . 259

ARBITRAGEM E CRISE JUDICIÁRIA - Dr.
Rogério Medeiros Garcia de Lima - Doutrina
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

ARMA DE FOGO - DISPARO O crime de disparo
de arma de fogo em local público pressupõe,
necessariamente, o porte da arma de fogo,
absorvendo-o, sendo caso de aplicação do
princípio da consunção. Comprovadas a auto-
ria e a materialidade, deve ser o réu conde-
nado como incurso nas sanções do art. 15 da
Lei nº 10.826/03. - Nulidade processual - Nova
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definição jurídica do fato - Porte ilegal de arma
de fogo - Pena - Reincidência - Circunstância
agravante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

ARQUIVAMENTO - V. Agravo regimental em
Habeas corpus (STF)  . . . . . . . . . . . . . 449

ARREPENDIMENTO POSTERIOR - O ressarci-
mento integral do dano configura o arrependi-
mento posterior previsto no art. 16 do Código
Penal, causa obrigatória de redução de pena.
- Peculato - Pena - Causa de diminuição de
pena - Vereador - Suspensão condicional do
processo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

ARROLAMENTO DE BENS - O filho reconhecido
não pode impedir que o pai disponha de seus
bens. Logo, contra ele não pode propor ação
cautelar de arrolamento de bens. - Paternidade
- Filho reconhecido  . . . . . . . . . . . . . . . . 205

ASPECTOS PENAIS DA EXPLORAÇÃO
CLANDESTINA DE RECURSOS MINERAIS
- Dr.ª Flávia de Vasconcellos Lanari - Doutrina
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - O litisconsórcio
ativo permite que se considere, para os fins da
gratuidade judiciária, a soma dos rendimentos
individuais de cada um dos autores. Demons-
trando-se razoável o valor proporcional aos
seus vencimentos na contribuição de cada um
para as custas judiciais, sem traduzir grave pre-
juízo para a sua manutenção e de sua família,
é sensato que arquem os requerentes com os
ônus que o Estado impõe como regra geral
para o serviço público.

- As custas não podem ser cindidas, nem pode
a gratuidade, por via oblíqua, mesmo haven-
do necessitados, vir a beneficiar alguns dos
litisconsortes que ganham o suficiente para
arcar com os ônus, caracterizada, em tais
casos, a existência de interesses conflitantes
na assistência, mormente em se tratando de
litisconsórcio facultativo. - Litisconsórcio ativo
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

- A massa falida faz jus à concessão dos benefí-
cios da assistência judiciária. - Falência . 101

- V. Prova pericial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

- Para a obtenção dos benefícios da assistência
judiciária, basta a simples declaração da
parte de que não está em condições de
arcar com as despesas do processo, sem
prejudicar seu próprio sustento ou de sua
família. - Divórcio indireto - Separação de
corpos - Prazo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

- A assistência judiciária é simples opção da
parte que declara dela necessitar, indepen-
dentemente de ser pessoa física ou jurídica,
só sendo elidida a presunção de necessi-
dade através da devida impugnação da
parte contrária, a ser obrigatoriamente feita
em autos apartados, não havendo de se jul-
gar deserto o recurso interposto por quem a
requereu validamente. - Recurso - deserção
- Agravo de instrumento - Advogado - procu-
ração - Procurador municipal - Exceção de
pré-executividade  . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

- Tendo sido formulado desde a contestação o
pedido de assistência judiciária, embora
somente na sentença examinado e inde-
ferido, deve entretanto ser concedido, se
preenchidos os requisitos legais e se aquela
decisão se achar destituída de qualquer fun-
damento. - Alimentos - Ação de investigação
de paternidade - DNA  . . . . . . . . . . . . . . 266

ATO ADMINISTRATIVO - Inexiste abuso de
poder ou ilegalidade no ato administrativo,
dotado de discricionariedade, que elege
instituição financeira na qual serão deposi-
tados os vencimentos de seus servidores. -
Vencimentos - depósito  . . . . . . . . . . . . 173

ATO ADMINISTRATIVO - IRREGULARIDADE
- V. Execução  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

ATO ADMINISTRATIVO - VALIDADE - V. Ação
popular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

ATO INFRACIONAL - V. Internação  . . . . 328

- V. Menor infrator  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404

AUTO DE INFRAÇÃO - V. Menor  . . . . . . 109
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AUXÍLIO-DOENÇA - V. Vencimentos - irredu-
tibilidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

BASE DE CÁLCULO - V. ICMS  . . . . . . . . 135

BEM PÚBLICO - CONCESSÃO DE USO - V.
Reintegração de posse . . . . . . . . . . . . 156

BENEFICIÁRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -
RECONHECIMENTO - V. Ação decla-
ratória  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

BENFEITORIAS - V. Possessória  . . . . . . 175

BOLETO BANCÁRIO - V. Falência  . . . . . 210

CAÇAMBAS - NORMAS SOBRE COLOCAÇÃO
- V. Multa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

CARGO PÚBLICO - ACUMULAÇÃO - A acu-
mulação de cargo de professor com o de
auxiliar técnico-administrativo não fere ne-
nhum preceito legal, mormente por ter sua
previsão no art. 37, XVI, b, da CF - Servidor
público - Professor  . . . .  . . . . . . . . . . . 111

CASA DE PROSTITUIÇÃO - O funcionamento
de casa de prostituição às claras, em zona
de meretrício, com pleno conhecimento das
autoridades e sem nenhuma restrição não
configura o delito do art. 229 do Código
Penal.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

CAUSA DE AUMENTO DE PENA - A causa
especial de aumento de pena prevista no §
3º do art. 136 do Código Penal é de apli-
cação obrigatória, quando a vítima for menor
de 14 anos. - Maus-tratos - Pena - Tortura -
Absolvição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA - V.
Arrependimento posterior  . . . . . . . . . 371

CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA -
A cédula rural hipotecária registra-se nos Livros
nos 2 e 3, ambos do Registro de Imóveis. Na

falta de legislação do Estado, aplica-se, como
emolumento de cada registro ou averbação, o
valor do limite da lei federal.- Registro de
imóveis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

CERCEAMENTO DE DEFESA - V. Divórcio
direto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

- V. Julgamento antecipado da lide  . . . . 284

CERTIDÃO DE DÍVIDAATIVA - Só por mencionar
norma legal revogada, mas em vigor na época
em que cometidas as infrações que geraram a
autuação, não é nula a CDA. - Nulidade -
Embargos de declaração - Apelação - Efeito
devolutivo - ICMS - Hipótese de não-incidência
- Substituição tributária - Operação interesta-
dual - Taxa Selic - Honorários de advogado -
Execução fiscal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

CESTA BÁSICA - V. Licitação  . . . . . . . . 213

CHEQUE - SUSTAÇÃO - V. Execução  . . 178

CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE - V. Pena
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365/368

CITAÇÃO - V. Processo seletivo  . . . . . . 207

CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE - V.
Doação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

CLÁUSULA RESOLUTIVA - V. Testamento . 176

CLÁUSULA RESTRITIVA - V. Doação  . . 198

CÓDIGO CIVIL/1916
- Art. 1.245  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

CÓDIGO CIVIL/2002
- Art. 1.580  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
- Art. 1.709  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- Art. 20, §§ 3º e 4º  . . . . . . . . . . . . . . 224/261
- Art. 26, § 2º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
- Art. 333, II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
- Art. 397  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
- Art. 458,II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
- Art. 459  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
- Art. 485  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

- B -

- C -
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- Art. 485, VII  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
- Art. 515, § 1º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70/261
- Art. 593, II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
- Art. 730  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
- Art. 796  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
- Art. 914 e seguintes  . . . . . . . . . . . . . . . . 164

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
- Art. 44  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
- Art. 185  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
- Art. 222  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
- Art. 302, III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
- Art. 383  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
- Art. 593, § 3º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

CÓDIGO PENAL
- Art. 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
- Art. 28  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
- Art. 29, § 2º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
- Art. 44, I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
- Art. 59  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357/368
- Art. 77  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
- Art. 121, § 2º, IV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
- Art. 136  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
- Art. 136, § 3º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
- Art. 140, § 3º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
- Art. 158  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
- Art. 213, caput, c/c art. 225, § 1º, I, e § 2º . . 435
- Art. 229  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
- Art. 339  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
- Art. 342 caput e § 3º  . . . . . . . . . . . . . . . . 352

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- Art. 187  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

COISA JULGADA - V. Crime contra a ordem
tributária  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

COISA JULGADA FORMAL - As sentenças ter-
minativas fazem apenas coisa julgada formal,
na medida em que não examinam a questão
de direito material, ante a ausência de algum
dos requisitos de admissibilidade para análise
do mérito. Preenchido tal requisito, nada
impede a propositura de uma nova ação. -
Sentença terminativa  . . . . . . . . . . . . . . 149

COMPENSAÇÃO - V. Partilha de bens  . . 201

COMPETÊNCIA - V. Jurisdição voluntária
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

- V. Menor - Expedição - renovação de passa-
porte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

- V. Saúde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

- V. Estabelecimento comercial - abertura
aos domingos e feriados  . . . . . . . . . 157

- V. Divórcio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

- V. Ação civil pública  . . . . . . . . . . . . . . . 284

COMPETÊNCIA - RELAÇÃO DE EMPREGO -
Tratando-se de ação movida por empregado
público em face de sociedade de economia
mista, pela qual se pleiteia a declaração de
higidez da relação jurídica existente entre
empregadora e aquele empregado, ao funda-
mento de decadência do prazo para que a
entidade da administração pública indireta
declarasse a nulidade da admissão em razão
da falta de concurso público, é de se reco-
nhecer a competência da Justiça do Trabalho
para julgar a demanda, nos termos dos arts.
114 e 173, § 1º, inc. II, da CR/88. - Sociedade
de economia mista - empregado - Relação de
emprego - competência.  . . . . . . . . . . . . 169

CONCILIADOR - V. Divórcio  . . . . . . . . . . 203

CONCORDATA - DESISTÊNCIA - Gozando a
Fazenda Pública de um procedimento espe-
cial para cobrança de seus créditos, regido
por lei específica, a existência de um débito
fiscal não pode impedir a desistência da
concordata. A regra do art. 174, I, do Decre-
to-lei 7.661/45 aplica-se somente à hipótese
de deferimento daquele favor legal. - Débito
fiscal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

CONCURSO DE CREDORES - V. Falência . . 101

CONCURSO PÚBLICO - O candidato aprovado
em concurso público detém mera expectativa
de direito à nomeação, mormente quando
não provada sua preterição pela nomeação
de outro candidato em desacordo com a
ordem de classificação. - Proventos - acumu-
lação com vencimentos  . . . . . . . . . . . . . 66
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- Fere os princípios da legalidade e da razoabi-
lidade ato que considera inapto candidato
aprovado nas primeiras fases do concurso
público, em razão de haver ultrapassado em
três quilos o peso máximo da tabela da
PMMG, que é de 78kg (setenta e oito quilos),
critério de rigor insustentável previsto em
resolução, sem que haja previsão legal e
observância de margens lógicas de tolerân-
cia.- Princípio da legalidade - Policial militar
- Exame médico/peso máximo  . . . . . . . . 93

- Fundado o ato de exclusão do candidato em
concurso público, tão-só no fato de não ser
solteiro, sem que haja qualquer influência
justificada do estado civil sobre sua capaci-
dade para exercer o cargo, não pode ele
(ato) prevalecer. É certo que a lei pode esta-
belecer requisitos para o preenchimento dos
cargos, funções e empregos públicos, desde
que se refiram a limites etários, completa
aptidão física e outros, e, principalmente,
que guardem uma correlação de utilidade e
funcionalidade com as exigências básicas
das atribuições desses cargos, funções ou
empregos. O estado civil, porém, não pode
ser óbice a que o candidato participe do con-
curso, por configurar odiosa discriminação. -
Estado civil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

- A contagem e a pontuação dos títulos apre-
sentados devem ser feitas de acordo com as
especificações do edital, que é a “lei do con-
curso”. Possuindo o candidato formação
superior e sendo exigência do cargo a com-
provação da formação de nível médio, evi-
dente seu direito à pontuação dos títulos
previstos para a habilitação daquele cargo. -
Edital - Títulos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

- Se o edital, lastreado em norma legal, fixou o
limite de idade para todos os candidatos ao
concurso, sem qualquer exceção, levando
em conta a peculiaridade inerente à ativi-
dade policial militar, foi atendido o princípio
constitucional da isonomia. - Limite de idade
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

- V. Delegado de polícia (STF)  . . . . . . . . 450

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS

- Art. 110  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
- Art. 289  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
ADCT
- Art. 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
- Art. 29  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
- Art. 106  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- Art. 5º XLIII, XLVI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
- Art. 6º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
- Art. 37, II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
- Art. 37, XV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
- Art. 37, XVI, § 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
- Art. 37, XVI, b  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
- Art. 40  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
- Art. 40, § 3º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
- Art. 114  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
- Art. 145, § 2º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
- Art. 155, § 2º, X, b  . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
- Art. 165  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
- Art. 167, IV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
- Art. 173, § 1º, inc. II  . . . . . . . . . . . . . . . . 169
- Art. 196  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
- Art. 226, § 3º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
ADCT
- Art. 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
- Art. 87, II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA - DESABA-
MENTO - V. Indenização  . . . . . . . . . . 224

CONTRATO DE CÂMBIO - V. Falência  . 101

CONTRATO DE CONSTRUÇÃO - V. Registro
de imóveis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - V.
Execução fiscal  . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

CRIME CONEXO - V. Pronúncia  . . . . . . . 359

CRIME CONTINUADO - V. Quadrilha ou
bando e Estelionato  . . . . . . . . . . . . . . 391

CRIME CONTRA A HONRA DE SERVIDOR
PÚBLICO - Segundo enunciado da Súmula
714 do STF, é concorrente a legitimidade do
ofendido, mediante queixa, e do Ministério
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Público, condicionada à representação do
ofendido, para a ação penal por crime contra a
honra de servidor público em razão do exercí-
cio de suas funções. - Ação penal - legitimi-
dade ativa - Queixa-crime - Procuração -
Deputado estadual  . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - A
condenação anterior por crime contra a
ordem tributária, embora exista identidade
dos agentes e dos delitos, bem como seme-
lhança dos períodos consumativos, não
autoriza o acolhimento da preliminar de
coisa julgada quando as sonegações
imputadas aos réus não se equivalem em
um e outro processo, porquanto calcadas
em notas fiscais inidôneas diferenciadas.

- O aproveitamento indevido de créditos de ICMS
oriundos de notas fiscais inidôneas, que não
correspondam às operações efetivamente
realizadas, resultado de declarações falsas,
inserção de elementos inexatos em docu-
mento fiscal e da utilização de documento que
se sabia falso, procedimento fraudulento que
acarreta redução do tributo em detrimento do
erário, constitui crime contra a ordem tributária
definido no art. 11, I, II e IV, da Lei 8.137/90. -
Sentença - Coisa julgada - ICMS - Sonegação
fiscal - Reincidência - Maus antecedentes -
Pena - Substituição da pena  . . . . . . . . . 343

CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE -
Possuindo o denunciado licença junto a outras
repartições estatais para a exploração de
recursos minerais e tendo providenciado a
licença junto à Feam, o crime ambiental
definido no art. 55 da Lei 9.605/98 não resultou
configurado pela ausência de dolo. - Recursos
minerais - exploração  . . . . . . . . . . . . . . 361

CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - Nos delitos
contra o patrimônio, máxime os de furto, roubo
e extorsão, comumente praticados sem teste-
munhas oculares, a palavra da vítima assume
excepcional relevância, sobretudo se compa-
tível com a realidade dos autos. - Extorsão -
Servidor público - Desacato - Prova - Palavra
da vítima  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

CRIME HEDIONDO - ESTUPRO - V. Habeas
corpus (STJ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435

CRIME PRETERDOLOSO - V. Lesão corporal
seguida de morte  . . . . . . . . . . . . . . . . 368

CULTIVO DE MACONHA - V. Tóxico  . . . 386

CUSTAS - V. Ação civil pública  . . . . . . . . 77

DANO ESTÉTICO - V. Lesão corporal  . . 341

DANO MATERIAL - V. Indenização  . . . . 282

DANO MORAL - V. Indenização  . . . . . . . 112

- V. Responsabilidade civil do Estado  . 269

DÉBITO FISCAL - V. Concordata - desistência
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

- V. Taxa Selic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
- V. Júri  . . . . . . . . . . . . . . 325/349/357/377

DECRETO-LEI FEDERAL
- Nº 406, de 1968 - item 79 da Lista de Serviços

Anexa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
- Nº 7.661, de 1945 (Lei de Falências) - Art. 174, I

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

DEFENSOR DATIVO - O defensor dativo nomea-
do para a assistência técnico-jurídica do réu
hipossuficiente, em comarca onde não exista
defensoria pública, desempenha função àquela
equivalente, fazendo jus, portanto, às prerroga-
tivas da intimação pessoal e contagem do
prazo em dobro (no caso, de dez dias, para
interposição do recurso em sentido estrito), nos
termos expressos do art. 5º, § 5º, da Lei
1.060/50. - Intimação pessoal - Prazo - con-
tagem em dobro - Pronúncia - Desclassificação
do crime - Homicídio - tentativa - Embriaguez -
Absolvição sumária  . . . . . . . . . . . . . . . . 382

DELEGADO DE POLÍCIA - Viola o art. 37, II, da
Constituição Federal o disposto no art. 23 do

- D -
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Ato das Disposições Transitórias da Consti-
tuição do Estado de Minas Gerais, com a
redação que lhe foi dada pela Emenda
Constitucional 45/2000, que determina a
incorporação, sem concurso público, de poli-
ciais civis em situações específicas à car-
reira de delegado de polícia. 

- Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e
julgada procedente (STF)  . . . . . . . . . . . 450

DENÚNCIA - Se a denúncia está formalmente per-
feita, retrata um crime em tese e tem por sus-
tentáculo elementos colhidos na fase adminis-
trativa, seu recebimento é a regra, sendo veda-
do exame aprofundado, crítico ou comparativo,
dos indícios em que se embasou, para refutá-
la, deixando-se às partes oportunidade de tra-
zer aos autos, no curso da instrução criminal,
as provas de que dispõem.  . . . . . . . . . . 311

- V. Falsa perícia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

- A deficiência da denúncia não enseja a nulidade
do processo se narrada a conduta dos acusa-
dos, que puderam defender-se com amplitude.
Ademais, os fatos podem assumir contornos
diversos durante a instrução judicial, não se
podendo exigir da peça vestibular que consigne
riqueza de detalhes.

- O fato de também constar da denúncia, regular-
mente formulada por membro do Ministério
Público, assinatura de estagiário daquele
órgão não apresenta qualquer relevância,
sendo apenas um dado complementar. -
Falsidade ideológica - Crime continuado -
Quadrilha ou bando - Estelionato  . . . . . . 391

DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - Se o acusado
deu causa à instauração de inquérito policial
contra alguém, sabendo, perfeitamente, que
este alguém não havia praticado os atos que
ele lhe imputara, não há dúvida de que
restou configurado o crime previsto no art.
339 do Código Penal.  . . . . . . . . . . . . . . 375

DEPOSITÁRIO - V. Penhora  . . . . . . . . . . . 99

DEPOSITÁRIO INFIEL - V. Prisão civil  . . 123

DEPUTADO ESTADUAL - V. Queixa-crime  . 59

DESACATO - Age com intenção ultrajante consti-
tutiva do desacato o agente que agride os
agentes da autoridade com atos e palavras
ofensivas, em pleno exercício da função, ao
ser abordado e preso no momento em que
acabara de receber propina anteriormente
exigida da vítima, mediante grave ameaça,
sendo irrelevante à caracterização do delito a
alegada exaltação de ânimo. - Extorsão -
Servidor público - Crime contra o patrimônio -
Prova - Palavra da vítima  . . . . . . . . . . . 314

- Para a configuração do delito de desacato é
indispensável o elemento especial do tipo con-
sistente na finalidade de menosprezar a
função pública das vítimas. O estado de
embriaguez do agente exonera-o da intenção
certa de ofender, de desacatar, dolo específico
do crime. - Embriaguez  . . . . . . . . . . . . . 354

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME - V.
Homicídio qualificado  . . . . . . . . . . . . 325

- V. Pronúncia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

DESEMBARGADOR TEÓFILO PEREIRA DA
SILVA - Nota biográfica - Memória do
Judiciário Mineiro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

DESENTRANHAMENTO - V. Processo seletivo
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

DIREITO À EDUCAÇÃO - V. Direito constitu-
cional a creche (STJ)  . . . . . . . . . . . . . 414

DIREITO CONSTITUCIONAL A CRECHE - 1. O
direito constitucional à creche extensivo aos
menores de zero a seis anos é consagrado em
norma constitucional reproduzida no art. 54 do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Violação de lei federal.

- “É dever do Estado assegurar à criança e ao
adolescente: I - ensino fundamental, obri-
gatório e gratuito, inclusive para os que a ele
não tiveram acesso na idade própria; II - pro-
gressiva extensão da obrigatoriedade e gra-
tuidade ao ensino médio; III - atendimento
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educacional especializado aos portadores
de deficiência preferencialmente na rede
regular de ensino; IV - atendimento em
creche e pré-escola às crianças de (zero) a
6 (seis) anos de idade”. 

- 2. Releva notar que uma Constituição Federal é
fruto da vontade política nacional, erigida me-
diante consulta das expectativas e das possibi-
lidades do que se vai consagrar, por isso que
cogentes e eficazes suas promessas, sob
pena de restarem vãs e frias enquanto letras
mortas no papel. Ressoa inconcebível que
direitos consagrados em normas menores
como circulares, portarias, medidas provi-
sórias, leis ordinárias tenham eficácia imediata
e os direitos consagrados constitucionalmente,
inspirados nos mais altos valores éticos e
morais da Nação sejam relegados a segundo
plano. Prometendo o Estado o direito à creche,
cumpre adimpli-lo, porquanto a vontade políti-
ca e constitucional, para utilizarmos a expres-
são de Konrad Hesse, foi no sentido da erradi-
cação da miséria intelectual que assola o País.
O direito à creche é consagrado em regra com
normatividade mais do que suficiente, por-
quanto se define pelo dever, indicando o
sujeito passivo, in casu o Estado.

- 3. Consagrado por um lado o dever do Estado,
revela-se, pelo outro ângulo, o direito subjetivo
da criança. Consectariamente, em função do
princípio da inafastabilidade da jurisdição con-
sagrado constitucionalmente, a todo direito
corresponde uma ação que o assegura,
sendo certo que todas as crianças nas condi-
ções estipuladas pela lei se encartam na esfe-
ra desse direito e podem exigi-lo em juízo. A
homogeneidade e transindividualidade do
direito em foco enseja a propositura da ação
civil pública.

- 4. A determinação judicial desse dever pelo
Estado não encerra suposta ingerência do
Judiciário na esfera da Administração. Deveras,
não há discricionariedade do administrador
frente aos direitos consagrados, quiçá constitu-
cionalmente. Nesse campo a atividade é vincu-
lada sem admissão de qualquer exegese que
vise afastar a garantia pétrea.

- 5. Um país cujo preâmbulo constitucional
promete a disseminação das desigualdades
e a proteção à dignidade humana, alçadas
ao mesmo patamar da defesa da Federação
e da República, não pode relegar o direito à
educação das crianças a um plano diverso
daquele que o coloca como uma das mais
belas e justas garantias constitucionais.

- 6. Afastada a tese descabida da discriciona-
riedade, a única dúvida que se poderia sus-
citar resvalaria na natureza da norma ora
sob enfoque, se programática ou definidora
de direitos. Muito embora a matéria seja,
somente nesse particular, constitucional,
porém sem importância revela-se essa cate-
gorização, tendo em vista a explicitude do
ECA, inequívoca se revela a normatividade
suficiente à promessa constitucional, a
ensejar a acionabilidade do direito consa-
grado no preceito educacional.

- 7. As meras diretrizes traçadas pelas políticas
públicas não são ainda direitos, senão promes-
sas de lege ferenda, encartando-se na esfera
insindicável pelo Poder Judiciário, qual a da
oportunidade de sua implementação.

- 8. Diversa é a hipótese segundo a qual a
Constituição Federal consagra um direito e a
norma infraconstitucional o explicita, impondo-
se ao Judiciário torná-lo realidade, ainda que,
para isso, resulte obrigação de fazer, com
repercussão na esfera orçamentária.

- 9. Ressoa evidente que toda imposição jurisdi-
cional à Fazenda Pública implica dispêndio e
atuar sem que isso infrinja a harmonia dos
Poderes, porquanto, no regime democrático e
no estado de direito, o Estado soberano sub-
mete-se à própria Justiça que instituiu.
Afastada, assim, a ingerência entre os
Poderes, o Judiciário, alegado o malferimento
da lei, nada mais fez do que cumpri-la ao
determinar a realização prática da promessa
constitucional.

- 10. O direito do menor à freqüência em creche
insta o Estado a desincumbir-se do mesmo
através da sua rede própria. Deveras, colocar
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um menor na fila de espera e atender a outros
é o mesmo que tentar legalizar a mais violenta
afronta ao princípio da isonomia, pilar não só
da sociedade democrática anunciada pela
Carta Magna, mercê de ferir de morte a
cláusula de defesa da dignidade humana.

- 11. O Estado não tem o dever de inserir a cri-
ança numa escola particular, porquanto as
relações privadas se subsumem a burocra-
cias nem sequer previstas na Constituição. O
que o Estado soberano promete por si ou por
seus delegatários é cumprir o dever de edu-
cação mediante o oferecimento de creche
para crianças de zero a seis anos. Visando ao
cumprimento de seus desígnios, o Estado tem
domínio iminente sobre bens, podendo valer-
se da propriedade privada, etc. O que não
ressoa lícito é repassar o seu encargo para o
particular, quer incluindo o menor numa “fila
de espera”, quer sugerindo uma medida que
tangencia a legalidade, porquanto a inserção
numa creche particular somente poderia ser
realizada sob o pálio da licitação ou delegação
legalizada, acaso a entidade fosse uma longa
manu do Estado ou anuísse, voluntariamente,
fazer-lhe as vezes.

- 12. Recurso especial provido. (STJ)  . . . 414

DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS - V.
Ação civil pública  . . . . . . . . . . . . . . . . 275

DIVÓRCIO - O art. 1.580 do Código Civil de
2002, assim como o art. 25 da Lei do
Divórcio visam permitir que o prazo para a
decretação do divórcio seja contado a partir
da concessão de medida cautelar de sepa-
ração de corpos, e não a possibilidade da
conversão desta em divórcio. Assim, ainda
que decorrido o prazo de um ano da decisão
cautelar, não é possível a conversão se não
houver sentença de separação judicial.

- V.v.: - Possível a decretação do divórcio por
conversão se decorrido prazo de um ano da
decisão que concedeu a cautelar de sepa-
ração de corpos. No conceito de separação
judicial, que é próprio do Direito Civil, a Lei
6.515/77 inclui a equiparação da separação

cautelar de corpos, como prevista em seu
art. 7º, § 1º, e no art. 796 do Código de
Processo Civil, por expressa retroação dos
efeitos da separação judicial à decisão que
tiver concedido a separação cautelar -
Separação de corpos - Prazo - Assistência
judiciária  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

- Não contém qualquer eiva de nulidade o acor-
do das partes homologado, concretizado em
audiência presidida por juiz, que não seja o
titular da Vara, auxiliado por conciliador.

- A competência, para baixar a resolução sobre
a fase preliminar do feito é do Tribunal de
Justiça, o qual não carece da anuência de
qualquer outro órgão. Sentença homolo-
gatória confirmada. - Acordo - Conciliador -
Competência  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

DIVÓRCIO DIRETO - Tratando-se de ação de
divórcio, quando se tem por objetivo apurar a
real capacidade financeira do réu, para fixação
dos alimentos, não ocorre a preclusão da pro-
dução de prova oral, sob pena de cercea-
mento de defesa, em prejuízo à busca da ver-
dade real. - Alimentos - Prova oral - Preclusão
- Cerceamento de defesa  . . . . . . . . . . . 124

DNA - V. Ação de investigação de paternidade
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

- V. Ação rescisória  . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

DOAÇÃO -Não tendo os doadores estipulado
prazo para a vigência das cláusulas restritivas
que recaem sobre o imóvel doado, devem ser
elas consideradas vitalícias, válidas pelo
período de vida dos donatários, levando-se
em conta, ainda, que o sentimento daqueles,
ao gravarem o bem com cláusula de inaliena-
bilidade, por certo, foi o de assegurar aos
donatários, seus filhos, além da moradia, meio
para que obtenham sustento por toda a vida. -
Inalienabilidade - Cláusula restritiva - Imóvel -
Cláusula de inalienabilidade  . . . . . . . . . 198

DOCUMENTO - O documento esclarecedor dos
fatos narrados na inicial, quando não consi-
derado indispensável à propositura da ação,
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pode ser apresentado a qualquer tempo, nos
termos do art. 397 do CPC, devendo ser ali
mantido, ainda que juntado por meio de
intempestiva impugnação à contestação. -
Citação - Desentranhamento - Processo
seletivo - Universidade  . . . . . . . . . . . . 207

DOCUMENTO NOVO - V. Ação rescisória . . 297

DOCUMENTOS - V. Execução  . . . . . . . . 178

DOUTRINA - Arbitragem e crise judiciária - Dr.
Rogério Medeiros Garcia de Lima  . . . . . 17

- Aspectos penais da exploração clandestina de
recursos minerais - Dr.ª Flávia de
Vasconcellos Lanari  . . . . . . . . . . . . . . . . 27

- Processo penal ambiental: aspectos proces-
suais da Lei 9.605/98 - Alessandra Coelho
Dutra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

EDITAL - V. Licitação  . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

- V. Concurso público  . . . . . . . . . . . . . . . 119

EFEITO DEVOLUTIVO - V. Apelação  . . . 261

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Não é nula a
sentença proferida em sede de embargos de
declaração se presentes o dispositivo, através
da expressa afirmação de haver negado provi-
mento aos embargos declaratórios, bem como
a fundamentação, decidindo-se que as
questões apontadas pela então embargante
eram, na verdade, inconformismo com a
prestação jurisdicional. - Apelação - Certidão
de dívida ativa - Nulidade - Efeito devolutivo -
ICMS - Hipótese de não-incidência - Substi-
tuição tributária - Operação interestadual -
Taxa Selic - Honorários de advogado -
Execução fiscal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

EMBARGOS DO DEVEDOR - Nos embargos do
devedor, é do embargante o ônus de provar a
quitação do débito ou demonstrar a ocorrência
de qualquer outro fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do credor, nos termos do

art. 333, II, do CPC. - Ônus da prova -
Execução - Documentos - Ato administrativo -
irregularidade - Cheque - sustação  . . . . . 178

EMBRIAGUEZ - V. Desacato  . . . . . . . . . 354

- A embriaguez somente isenta o agente da pena
quando se apresentar completa e involun-
tária, nos termos do art. 28 do Código Penal.
- Defensor dativo - Intimação pessoal - Prazo
- contagem em dobro - Pronúncia -
Desclassificação do crime - Homicídio - tenta-
tiva - Absolvição sumária  . . . . . . . . . . . . 382

EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL
- Nº 45, de 2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450
- Nº 49, de 2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238

EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL
- Nº 20, de 1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
- Nº 37, de 2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
- Nº 45, de 2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

EMPREITADA - V. Indenização  . . . . . . . . 224

ENERGIA ELÉTRICA - V. Indenização  . . 282

ERRO JUDICIÁRIO - V. Indenização  . . . 112

ESTABELECIMENTO COMERCIAL- ABER-
TURA AOS DOMINGOS E FERIADOS -
Compete á União legislar sobre questões rela-
tivas às atividades comerciais varejistas em
todo o território brasileiro, evidenciando-se que
o interesse coletivo, de abrangência nacional,
prevalece sobre o interesse do município, cuja
competência para legislar sobre a matéria é
supletiva.

- Com o advento da Lei 10.101, de 2000, há
autorização legal para o trabalho em domin-
gos e feriados em comércio varejista em
geral, o que afasta a aplicação de lei muni-
cipal que conflita com a norma ali prevista. -
Competência .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

ESTABILIDADE EXCEPCIONAL- A estabilidade
excepcional prevista no art. 19 do ADCT da
Constituição da República alcança os servi-
dores não admitidos por concurso público e em

- E -
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exercício há pelo menos cinco anos contados
da promulgação do texto constitucional.

- Ainda que se admitisse fizesse jus à estabili-
dade o servidor de unidade escolar que,
embora tenha a sua atividade suspensa
durante as férias, é sucessivamente convo-
cado, nos termos do art. 29 do ADCT do
Estado, de 1989, se o servidor submetido ao
regime da convocação (art. 122 da Lei nº
7.109/77) não demonstra que o primeiro
ingresso ocorreu pelo menos cinco anos
antes da promulgação da Constituição da
República, não há falar em aquisição da pre-
tendida estabilidade. - Professor - Função
pública - Estabilidade extraordinária  . . 167

ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - V.
Estabilidade excepcional  . . . . . . . . . 167

ESTADO CIVIL - V. Concurso público  . . 107

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- V. Menor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

- V. Menor infrator  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

- V. Direito constitucional a creche (STJ) . . . 414

ESTELIONATO - Se os acusados, ainda que
repetidas vezes, praticaram o crime de estelio-
nato, em sua forma básica, reconhecida a figu-
ra da continuidade delitiva, a figura da quadrilha
ou bando há de ser excluída pelo desatendi-
mento da elementar de pluralidade de delitos. -
Denúncia - Falsidade ideológica - Crime conti-
nuado - Quadrilha ou bando  . . . . . . . . . 391

EXAME MÉDICO - PESO MÁXIMO - V.
Concurso público  . . . . . . . . . . . . . . . . 93

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - O
defeito que pode ser argüido na chamada
“exceção de pré-executividade” deve resultar
do próprio título, e não de circunstâncias par-
ticulares que a ele se referem, mas que na
sua realidade formal não se revelam. Sendo
a CDA formalmente perfeita, a discussão
sobre imunidade tributária não é defeito
intrínseco ao próprio título, não podendo ser

argüida a matéria em simples exceção de
pré-executividade. - Imunidade tributária -
Assistência judiciária - Recurso - deserção -
Agravo de instrumento - Procurador municipal
- Advogado - procuração  . . . . . . . . . . . 221

EXECUÇÃO - V. Prisão civil  . . . . . . . . . . 123

- O suposto fato de o devedor ter perdido docu-
mentos referentes ao negócio jurídico subja-
cente ao título executivo extrajudicial que
embasa a execução em nada altera o direito do
credor, não tendo o condão de submeter a pre-
tensão deste último ao crivo de um processo de
conhecimento para a cobrança da dívida.

- A irregularidade do ato administrativo não exime
a Administração de cumprir as obrigações por
ela assumidas, sob pena de permitir que o
ente público se valha da própria torpeza para
locupletar-se.

- A sustação do cheque não retira do título a sua
força executiva. - Documentos - Ato administra-
tivo - irregularidade - Cheque - sustação - Ônus
da prova - Embargos do devedor  . . .  . . . 178

EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA - O fato de o exeqüente
não ter mencionado, em sua exordial, o artigo
730 do Código de Processo Civil não enseja a
extinção da execução por incompatibilidade
com o procedimento nele previsto.

- O débito do município em valor inferior a 30
(trinta) salários mínimos, nos termos do art.
87, II, do ADCT, acrescentado pela Emenda
Constitucional nº 37/2002, e da Resolução
415/2003 deste Tribunal, não se submete ao
precatório, inexistindo óbice para o requeri-
mento, na inicial, da citação do réu para satis-
fação do débito ou nomeação de bens à pe-
nhora. - Precatório - Petição inicial  . . . . 117

EXECUÇÃO FISCAL - V. Honorários de advo-
gado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

- V. Penhora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

- O valor da execução fiscal, ainda que ínfimo, não
desfigura o interesse de agir da Fazenda
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Pública-exeqüente. Descabe ao Poder Judi-
ciário analisar a existência de vantagem ou
desvantagem no ajuizamento da ação, qualquer
que seja seu valor, questão inerente à esfera do
direito subjetivo da parte, o que impossibilita a
extinção do feito, por carência da ação, apenas
porque o crédito é de pequena monta. - Crédito
de pequeno valor - Interesse de agir  . . . . 232

- V. Honorários de advogado  . . . . . . . . . 261

EXECUÇÃO FUNDADA EM CERTIDÃO DE
DÉBITO EXPEDIDO PELO TRIBUNAL DE
CONTAS - O Ministério Público não tem legi-
timidade para propor ação de execução funda-
da em certidão de débito expedida pelo
Tribunal de Contas, uma vez que não repre-
senta judicialmente as entidades públicas,
devendo referidas ações ser propostas por
procuradores que atuam junto ao ente público
beneficiário. - Ministério Público - ilegitimidade
ativa ad causam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

EXTINÇÃO DO PROCESSO - V. Ato infracional
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

EXTORSÃO - Incide na sanção do art. 158 do
Código Penal o servidor público que, com
intuito de obter vantagem ilícita, retarda paga-
mentos devidos a comerciantes por serviços
prestados a órgão do Governo Federal, sob
graves e reiteradas ameaças de rescisão uni-
lateral do contrato ou aplicação de pesadas
multas, caso não cedam a seus propósitos
criminosos. Comprovadas a autoria e a mate-
rialidade do delito, não há como se afastar a
condenação pela simples alegação de fla-
grante preparado ou forjado, circunstâncias
não comprovadas nos autos. - Servidor públi-
co - Desacato - Crime contra o patrimônio -
Prova - Palavra da vítima  . . . . . . . . . . . 314

FALÊNCIA - Os valores recebidos pela institui-
ção falida através de contrato de câmbio não
podem ser objeto de concurso de credores,
visto que sujeitos a pedido de restituição por
parte do banco credor da linha de crédito, na
forma prevista nos §§ 3º e 4º do art. 75 da Lei

4.728/65. - Contrato de câmbio - Concurso de
credores - Assistência judiciária  . . . . . . 101

- V. Negócio jurídico  . . . . . . . . . . . . . . . . 161

- Os boletos bancários não são títulos executivos
e, como tais, não podem instruir o pedido de
falência.

- Embora a lei atribua força executiva à duplicata
não aceita pelo sacado, impossível o proces-
samento do pedido de falência, à ausência de
requisito indispensável, quando não compro-
vado o cumprimento da obrigação, com a
entrega da mercadoria e a realização do
protesto, a teor do disposto no art. 15, II, da
Lei 5.474/68.

- O protesto por indicação, como ocorre na práxis
bancária, somente pode ser realizado quando
não devolvido pelo sacado o título a ele reme-
tido para aceite ou pagamento, nos termos do
art. 13, § 1º, da Lei de Duplicatas. A não-com-
provação daquele fato desautoriza o protesto
por indicação e gera a extinção do processo de
falência. - Boleto bancário - Título executivo -
Protesto por indicação  . . . . . . . . . . . . . . 210

FALSA PERÍCIA - A possibilidade de retratação
do agente, prevista no parágrafo 3º do artigo
342 do Código Penal, é um forte motivo para
que se aguarde a decisão final no primeiro
processo, já que o perito pode, a qualquer
momento, antes da sentença, retratar-se e
ver extinta a sua punibilidade

- O momento adequado para o oferecimento da
denúncia pelo delito do artigo 342 do Código
Penal (falsa perícia) é depois de prolatada
sentença no processo em que foi feita a
perícia, embora não haja necessidade de se
aguardar seu trânsito em julgado. -
Retratação - Denúncia  . . . . . . . . . . . . . 352

FALSIDADE IDEOLÓGICA- A impossibilidade da
existência sequer da potencialidade de dano
desnatura o delito de falsidade ideológica. -
Denúncia - Crime continuado - Quadrilha ou
bando  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

- F -
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FILHO RECONHECIDO - V. Arrolamento de
bens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

FLÁVIA DE VASCONCELLOS LANARI, Dr.ª -
Aspectos penais da exploração clandestina
de recursos minerais - Doutrina  . . . . . . 27

FRAUDE À EXECUÇÃO - Para configuração da
fraude à execução e conseqüente declaração
de ineficácia do negócio de compra e venda,
não basta a mera existência de demanda
(ação cognitiva ou execução) contra o vende-
dor-executado, capaz de reduzi-lo à insol-
vência. É mister, também, prova de que o
adquirente detinha conhecimento de deman-
da dirigida contra o alienante, quer por cons-
tar qualquer registro da existência da ação no
cartório imobiliário, quer por qualquer outro
meio que induza a tal conclusão. Exegese do
art. 593, II, do CPC em harmonia com o
princípio da boa-fé. - Honorários de advogado
- embargos de terceiro  . . . . . . . . . . . . . . 73

FUNÇÃO PÚBLICA - V. Estabilidade excep-
cional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

- V. Servidor público contratado - efetivação
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

FUNDAMENTAÇÃO - LIBERDADE PROVI-
SÓRIA - V. Habeas corpus (STJ)  . . . 435

HABEAS CORPUS - A concessão de liberdade
provisória a réu preso em flagrante apresenta-
se não como um dever, mas como faculdade
outorgada ao juiz, diante das peculiaridades
de cada caso.

- As circunstâncias de primariedade técnica do
réu, residência fixa ou de desenvolver ocu-
pação lícita, por si sós, não constituem motivo
bastante a autorizar o relaxamento de sua
prisão. Antes deve ser mantida a medida
cautelar, quando, beneficiado o paciente pela
concessão da suspensão condicional do
processo, pelo delito de porte de arma, volta a
praticar o crime.

- O aspecto decorrente da confissão do acusa-
do pela prática do crime previsto no art. 14
da Lei nº 10.826/03, de estar envolto em
contexto de acentuada animosidade relati-
vamente a terceiros, suficiente a mostrá-lo
como candidato em potencial a fazer uso de
arma apreendida em seu poder, autoriza
seja mantida sua custódia provisória. -
Liberdade provisória - Prisão em flagrante -
Suspensão condicional do processo - Porte
ilegal de arma de fogo  . . . . . . . . . . . . . 380

- I - Não há que se falar em irregularidade da
prisão em flagrante, se o paciente foi
perseguido, logo após a prática de eventual
delito de estupro, sendo preso em situação
que o fez presumir como o possível autor da
infração. É o que se chama de flagrante
impróprio ou quase-flagrante (art. 302, III,
CPP) (precedentes).

- II - Em se tratando de crime de ação penal
pública condicionada, a representação, como
condição de procedibilidade, não possui
forma sacramental, prescindindo, assim, de
maiores formalidades, bastando a manifes-
tação inequívoca da vontade da vítima ou seu
representante para que se apure a responsa-
bilidade criminal do agente (precedentes do
STF e do STJ).

- III - Consoante a mais recente orientação
jurisprudencial, constitui-se o crime de estupro,
ainda que perpetrado em sua forma simples e
com violência presumida, em crime hediondo,
submetendo-se o condenado por tal delito ao
cumprimento de pena sob o regime integral-
mente fechado, a teor do disposto na Lei nº
8.072/90 (precedentes do STF e do STJ).

- IV - Com a ressalva do entendimento pessoal do
Relator, prevalece na Quinta Turma desta Corte
que o indeferimento do pedido de liberdade
feito em favor de quem foi detido em flagrante
deve ser, em regra, concretamente fundamen-
tado. A qualificação do crime como hediondo
não dispensa a exigência de fundamentação
concreta para a denegação da liberdade pro-
visória (precedentes).

- H -
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- Recurso parcialmente provido, para conceder a
liberdade provisória ao paciente, com a conse-
qüente expedição do alvará de soltura, se por
outro motivo não estiver preso. (STJ)  . . . 435

HERDEIRO - HABILITAÇÃO - V. Inventário
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

HIPÓTESE DE NÃO-INCIDÊNCIA - V. ICMS
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

HOMENAGEM - Janice Maria Pinto Neves
Fiuza - Notas e comentários  . . . . . . . . . 57

HOMICÍDIO - A honra é atributo pessoal insus-
cetível de ser transferido para outra pessoa.
Em se tratando de homicídio, o acatamento da
tese da legítima defesa da honra de terceiro
confronta-se com a evolução de nossos cos-
tumes, representando, ainda, seu acolhimento
a sobrepujança da honra sobre a vida, o que
não pode ser admitido. - Júri - Quesito -
Decisão contrária à prova dos autos - Legítima
defesa da honra de terceiro  . . . . . . . . . . 377

HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - O fato de o
agente ter assassinado a vítima a pedido de
suas filhas, que se diziam por ela subjugadas,
não caracteriza o homicídio privilegiado pelo
relevante valor moral, pois a reprovabilidade
da conduta da vítima não fornece ao crime
motivação aprovada pela moral pátria, nem
demonstra nobreza e altruísmo por parte do
agente. - Homicídio qualificado - Desclas-
sificação do crime - Júri - Decisão contrária à
prova dos autos  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 325

HOMICÍDIO QUALIFICADO - Se os agentes
ocultaram sua intenção hostil com falsas
mostras de amizade, consistentes em fazer
crer a vítima da sincera intenção de ajudá-la,
pretexto utilizado para atraí-la até o local do
crime, está caracterizada a qualificadora do
§ 2º, inciso IV do art. 121 do Código Penal.

- Não pode prosperar a desclassificação do
homicídio para crime menos grave (lesão cor-
poral), pela hipótese do art. 29, § 2º, do
Código Penal, se restou demonstrado que o
agente sabia da intenção homicida do co-réu,

emprestou-lhe a arma do crime e auxiliou a
condução da vítima ao local dos fatos. -
Desclassificação do crime - Homicídio privile-
giado - Júri - Decisão contrária à prova dos
autos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

HOMICÍDIO - TENTATIVA - V. Pronúncia 359/382

HONORÁRIOS DE ADVOGADO - Descabe a
condenação em honorários advocatícios, se,
em decorrência de transação entre o Fisco e
o devedor, este último desistiu dos embargos
que havia oposto à execução fiscal. Cabe,
então, a cada um dos transigentes pagar os
honorários de seus respectivos advogados, ex
vi do art. 26, § 2º, do Estatuto Instrumentário
Civil. Só em caso de descumprimento do que
foi transacionado (quando, então, o feito
retomará o seu curso), cogitar-se-á da conde-
nação em honorários e custas. - Execução fis-
cal - Transação  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 97

- Fixados os honorários em valor razoável, com-
patível com o disposto no art. 20, §§ 3º e 4º, do
CPC, deve a verba ser mantida. - Indenização
- Empreitada - Legitimidade de parte -
Construção de passarela - desabamento -
Responsabilidade contratual - Responsa-
bilidade solidária  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

- Nas execuções, embargadas ou não, os hon-
orários advocatícios, a teor do disposto no
art. 20, § 4º, do CPC , serão fixados con-
soante apreciação eqüitativa do juiz, atendi-
dos o grau de zelo do profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e a
importância da causa, o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço (art. 20, § 3º), não ficando o julgador
adstrito aos limites percentuais de 10% e
20%. - Certidão de dívida ativa - Nulidade -
Apelação - Efeito devolutivo - ICMS -
Hipótese de não-incidência - Substituição
tributária - Operação interestadual - Taxa
Selic - Execução fiscal  . . . . . . . . . . . . . 261

- V. Alimentos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

HONORÁRIOS DE ADVOGADO - EMBARGOS
DE TERCEIRO - É de se excluir a condenação
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do Estado em honorários de sucumbência, se
a demora e omissão do embargante-apelado
em providenciar o registro do contrato de com-
pra e venda foram os atos ensejadores da pen-
hora do imóvel objeto dos presentes embar-
gos, ou seja, estivesse o respectivo bem reg-
istrado em nome do ora recorrido, por certo o
Estado não postularia realização da constrição
judicial combatida.

- V.v.: - A defesa do terceiro com base em compro-
misso de compra e venda não registrado é
cabível única e exclusivamente no âmbito do
jus possessionis e, como tal, não há, com a
devida vênia, numa inversão, de se atribuir ao
embargante responsabilidade alguma, quando
quem sucumbiu foi o Estado, que deixou de se
acautelar. - Fraude à execução  . . . . . . . . . 73

HONORÁRIOS DE PERITO - V. Ação civil
pública  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

ICMS - O desgaste natural de lingoteiras e placas
de base, adquiridas para serem utilizadas
como formas ou moldes na fabricação de lin-
gotes de aço, não como insumos no processo
de produção, ou destinadas à comercialização,
não autoriza enquadrar tais equipamentos no
conceito de produto intermediário, o que legi-
tima a inclusão do IPI na base de cálculo do
ICMS. - Sentença - Base de cálculo - Débito fis-
cal - Taxa Selic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

- A hipótese de não-incidência prevista no art. 155,
§ 2º, X, b, da Constituição Federal restringe-se
ao Estado de origem, não abrangendo o
Estado de destino das mercadorias, ao qual
caberá o ICMS sobre elas incidente até a ope-
ração final.

- O RICMS/96 prevê a responsabilidade do distri-
buidor, mesmo situado em outra unidade da
Federação, pela retenção e recolhimento do
ICMS devido por produtos remetidos para
distribuidores, atacadistas ou varejistas situa-
dos em Minas Gerais, inclusive quando o
destinatário for Transportador Revendedor
Retalhista (TRR).

- A extemporaneidade das informações de que
tratam o Convênio 03/99 e o RICMS/96, na
redação que vigorou até 31.12.2001, não atrai
a responsabilidade do Transportador Reven-
dedor Retalhista (TRR) pelo recolhimento do
imposto devido, que, nos termos da legislação,
ocorre quando há omissão ou fornecimento de
informações falsas ou inexatas. - Hipótese de
não-incidência - Certidão de dívida ativa -
Nulidade - Apelação - Efeito devolutivo -
Substituição tributária - Operação interestadual
- Taxa Selic - Honorários de advogado -
Execução fiscal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

- V. Crime contra a ordem tributária  . . . 343

IDOSO - V. Pena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - V.
Improbidade administrativa  . . . . . . . . 82

IMÓVEL - V. Doação  . . . . . . . . . . . . . . . . 198

IMÓVEL - RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA - V.
Indenização  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

IMÓVEL TOMBADO - V. IPTU  . . . . . . . . . 153

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - O pólo
passivo, na ação de improbidade administra-
tiva proposta pelo Ministério Público, deve
ser composto pelos agentes públicos ímpro-
bos (arts. 1º e 2º da Lei nº 8.429/92), os que
concorram para a prática de tais atos, ou os
beneficiários, diretos ou indiretos, daquela
prática (art. 3º do mesmo diploma), não pela
própria Administração Pública, lesada pela
conduta daqueles, que poderá assumir a
condição de litisconsorte ativo (facultativo),
atuando ao lado do Parquet. - Ilegitimidade
passiva ad causam  . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - V. Exceção de
pré-executividade  . . . . . . . . . . . . . . . 221

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA - V. Registro
de imóveis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

INDENIZAÇÃO - A absolvição da parte na ação
penal, por falta de provas, sem que haja
abuso ou desvio de conduta dos agentes do

- I -
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Poder Público capaz de configurar o erro
judiciário, conforme as hipóteses existentes
em nosso ordenamento jurídico, não gera
direito ao jurisdicionado de ser indenizado,
por se tratar a administração da justiça de
ato de soberania do Estado. - Erro judiciário
- Dano moral - Absolvição - insuficiência de
provas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

- V. Reintegração de posse  . . . . . . . . . . 156

- V. Possessória  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

- A inclusão de imóvel em área de entorno da
Serra do Curral, bem como a conseqüente
restrição administrativa de submeter ao órgão
competente projeto que tenha por finalidade
construção que possa alterar as caracterís-
ticas ou impedir a visibilidade daquele patri-
mônio protegido pelo tombamento não acar-
retam limitação aos direitos sobre a pro-
priedade que importe desvalorização do bem
capaz de ensejar indenização. - Imóvel -
restrição administrativa  . . . . . . . . . . . . . 181

- Os que ocupam os pólos subjetivos do conflito
de interesses são os legitimados para propor
e contestar a ação que tenha por objetivo sua
solução, independentemente da formulação
de qualquer juízo quanto à procedência ou
não da pretensão deduzida. Imputada ao
diretor da empresa contratada parcela de
responsabilidade pelo desabamento da pas-
sarela construída, a narração do fato é sufi-
ciente a que ele figure como réu nos autos da
ação de indenização.

- Afigura-se indiscutível a responsabilidade, de
natureza contratual, da empresa pelo sinistro
que culminou com o desabamento da pas-
sarela que construíra, evento ocorrido no
prazo de garantia de cinco anos, durante o
qual o empreiteiro da obra, nos termos do
artigo 1.245 do Código Civil de 1916, per-
manece responsável pelos eventuais defeitos
que venham ocorrer na construção.

- A fiscalização exercida pela Administração
Pública na execução de obras contratadas,
mesmo que deficiente, não lhe transfere os

ônus decorrentes de conduta inadequada da
construtora, a teor do disposto no art. 70 da
Lei nº 8.666/93, principalmente tratando-se
de erros técnicos de engenheiros daquela
empresa, o que afasta a responsabilidade
dos agentes públicos que faziam parte da
Administração Municipal quando do ajuste
firmado.

- Se há prova de que o engenheiro, sócio da
empresa contratada, agindo na qualidade de
técnico responsável, foi negligente na cons-
trução da passarela, que ruiu por falhas na
execução da obra e inobservância de regras
técnicas, cabível sua responsabilização
solidária pelo evento danoso, juntamente
com a empresa contratada.

- Não havendo nos autos elementos capazes
de atribuir a um dos diretores da empresa
qualquer responsabilidade pela queda da
passarela, é de se excluir a condenação a
ele imposta. - Empreitada - Legitimidade de
parte - Construção de passarela - desaba-
mento - Responsabilidade contratual -
Responsabilidade solidária - Honorários de
advogado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

- V. Responsabilidade civil do Estado  . . . 269

- Instituída servidão administrativa aparente des-
tinada à construção de rede de transmissão
de energia elétrica, não pode o dono do pré-
dio serviente edificar ou plantar vegetação de
grande porte, sendo esta uma das limitações
decorrentes da mencionada servidão. O corte
de árvores frutíferas produtivas, plantadas
sem autorização após edificada a rede elé-
trica, é ato lícito e prerrogativa da conces-
sionária que não gera direito à indenização. -
Servidão administrativa - Dano material -
Energia elétrica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

INJÚRIA QUALIFICADA - A ação penal é públi-
ca condicionada à representação, no caso
de injúria por preconceito contra funcionário
público no exercício de suas funções.

- Não há que se falar em perdão judicial se a injúria
racial restou demonstrada e não foi comprovada
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qualquer das hipóteses legais que autorizam a
não-aplicação da pena pelo juiz.

- Deve ser reduzida a pena se as circunstâncias
utilizadas para a exasperação da pena-base
integram o tipo penal.

- Concede-se a substituição da pena-base, quan-
do presentes os seus requisitos e a medida se
mostra suficiente no caso concreto. - Ação
penal pública condicionada - Perdão judicial -
Pena - Pena-base  . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

- Sendo frágil e contraditória a prova na qual se
lastreou a sentença, impossível se revela a
condenação do querelado pela prática do
crime de injúria.

- Proferidas as palavras consideradas ofensivas
em momento de exaltação, de nervosismo
ou cólera, afastado se encontra o elemento
subjetivo do tipo definido no art. 140, § 3º, do
Código Penal.

- Se a prova noticia a ocorrência considerada
delituosa pela queixa-crime como retorsão,
presente a excludente de criminalidade da
legítima defesa, impondo-se o julgamento
de improcedência do pedido e conseqüente
absolvição do querelado. - Legítima defesa -
Retorsão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

INTERESSE DE AGIR - V. Execução fiscal
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

INTERNAÇÃO - A medida de internação não se
sujeita a prazo predeterminado, devendo ser
reavaliada a cada seis meses, ex vi do artigo
121, § 2º, do Estatuto da Criança e do
Adolescente.

- Apresenta conduta reprovável o menor que,
ainda que não tenha participado diretamente
do ato infracional que resultou na morte da víti-
ma, inicia discussão e saca uma faca,
perseguindo a vítima, sendo impedido e só
tendo fugido em decorrência da intervenção de
terceiro. Todavia, a aplicação de medida
socioeducativa de internação, por possuir
caráter de excepcionalidade, não se apresenta

como a mais adequada para o caso, apresen-
tando-se suficiente a aplicação de prestação
de serviços à comunidade. - Ato infracional -
Menor infrator - Medida socioeducativa  . 328

INTIMAÇÃO PESSOAL - V. Defensor dativo
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

INVENTÁRIO - Descabida, em ação de inventário
e partilha, a habilitação, como meeira, daquela
que, embora alegue ter sido companheira do
de cujus, não tem reconhecida, pelas vias
próprias, essa condição. Verificada a proposi-
tura da competente ação declaratória de união
estável, torna-se prudente a reserva de bens
nos autos do inventário. - União estável -
Reserva de bens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

- V. Prestação de contas  . . . . . . . . . . . . . 164

- Em inventário em que concorrem herdeiros
colaterais de quarto grau, em habilitação duvi-
dosa, sem a comprovação da legitimidade
sucessória, porque inválido o atestado de óbito
e insuficiente a certidão de nascimento, mas
com outros elementos que informam a possibi-
lidade do parentesco, como, por exemplo, cer-
tidão de casamento religioso, devem ser os
interessados remetidos às vias ordinárias, com
reserva de quinhões até deliberação final. -
Herdeiro - habilitação  . . . . . . . . . . . . . . 193

- Da decisão que declara rompido o testamento,
resolvendo assim uma questão incidente, o
recurso cabível é o de agravo de instrumento.

- Recurso especial conhecido e provido. (STJ)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

IPTU - O imóvel tombado é isento de IPTU, nos
termos dispostos no art. 9º da Lei nº
5.839/90 do Município de Belo Horizonte. -
Imóvel tombado - Isenção - Taxa - Limpeza
pública - Taxa de iluminação pública - Base
de cálculo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

ISENÇÃO - V. IPTU  . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

ISSQN - Tratando-se de locação de ônibus
para transporte escolar, submetendo-se o
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contribuinte às condições impostas pelo
contratante quanto ao cumprimento de
horários estabelecidos, controle de pre-
sença e permanência dos empregados em
serviço, alteração de horários, escola a ser
atendida e rotas apresentadas, o serviço
prestado pelo condutor do veículo constitui
mero acessório, sem descaracterizar o con-
trato principal de aluguel de coisa, o que
autoriza a incidência do ISSQN, com apli-
cação da alíquota prevista para os serviços
de locação.

- A observância de conceitos e formas de direito
privado constitui um dos limites ao poder de
tributar, não podendo o intérprete e aplicador
da lei alterar seu conteúdo e alcance. -
Transporte escolar  . . . . . . . . . . . . . . . . 141

- A natureza polêmica da questão afeta à
incidência do ISS sobre locação de bens
móveis não autoriza o manejo da ação
rescisória fundada em alegação de ofensa a
literal disposição de lei. A existência de
acórdão do Supremo Tribunal Federal, em
que declarada, em caráter incidental e por
maioria de votos, a inconstitucionalidade da
expressão “locação de bens móveis” cons-
tante do item 79 da Lista de Serviços anexa
ao Decreto-lei nº 406/68, com as alterações
introduzidas pela Lei Complementar nº
56/87, não possibilita o acolhimento da pre-
tensão em casos como o da espécie, princi-
palmente se não há manifestação do
plenário após a mudança da composição
daquela Corte, em razão da aposentadoria
de dois de seus membros.

- A sociedade comercial, ao locar maquinário
e/ou mão-de-obra, não está simplesmente
cumprindo uma obrigação de dar. Na reali-
dade, ela presta um serviço, com realização
de seu objeto social e atuação econômica
efetiva na qualidade de prestadora. É consti-
tucional, ipso facto, a incidência do ISS
sobre serviço de locação, não devendo ser o
instituto analisado sob a ótica puramente
civil, uma vez que a empresa é regida por
leis comerciais. - Ação rescisória - Locação
de bens móveis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

JANICE MARIA PINTO NEVES FIUZA -
Homenagem - Notas e comentários  . . . 57

JOGOS ELETRÔNICOS - V. Menor  . . . . 109

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Ainda
que a parte tenha protestado pela produção
de provas documental, pericial e teste-
munhal, o julgamento antecipado da lide não
configura cerceamento de defesa quando
incontroversos os fatos relevantes para o
desate da lide. - Cerceamento de defesa -
Ação civil pública - Multa - Sentença -
Competência - Presídio - reforma  . . . . 284

JÚRI - Demonstrado que o Júri reconhecera teses
defensivas em dissonância com o conjunto
probatório, é de ser anulado o julgamento, por
manifestamente contrário à prova dos autos. -
Homicídio privilegiado - Homicídio qualificado -
Desclassificação do crime - Decisão contrária
à prova dos autos  . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

- Não se conhece da segunda apelação pelo
mesmo motivo, fundada em decisão mani-
festamente contrária à prova dos autos,
interposta pela parte que ajuizou o primeiro
recurso ou não, por ser inadmitida em nosso
ordenamento jurídico, a teor do § 3º do art.
593 do CPP.

- Estando todos os atos do processo em perfeita
ordem, tendo sido obedecidos os princípios
da ampla defesa e do contraditório em todos
os instantes, impossível o reconhecimento de
qualquer nulidade.

- Impossível a reforma da sentença quando
estiver de acordo com a decisão emanada
do Corpo de Jurados e quando não houver
nenhuma contrariedade a qualquer lei. -
Apelação - Nulidade - Pena - Decisão con-
trária à prova dos autos  . . . . . . . . . . . . 349

- Os veredictos populares, soberanos por
imposição constitucional, somente podem ser
desconstituídos quando aviltantes à prova
relativa ao fato criminoso. Se o Júri optou por

- J -
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uma das versões verossímeis existentes nos
autos, não significa, segundo entendimento já
sedimentado no TJMG através da Súmula 28,
tenha sido proferida decisão contrária ao con-
junto probatório. - Decisão contrária à prova
dos autos - Pena - Tentativa  . . . . . . . . . 357

- V. Pronúncia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

- Não há nulidade do julgamento por defeito de
quesitação em virtude de contradição ou
perplexidade entre as respostas aos quesi-
tos referentes à legítima defesa, quando o
Júri, mesmo reconhecendo que os meios
empregados foram desnecessários, afirma
que o uso foi moderado, negando tanto o
excesso doloso como o culposo.

- É manifestamente contrária à prova dos autos,
devendo ser cassada a decisão do Júri que
absolve o réu com base na legítima defesa,
se comprovado suficientemente o animus
necandi e não se encontrarem preenchidos
os requisitos legais daquela excludente de
ilicitude. - Quesito - Decisão contrária à prova
dos autos - Homicídio - Legítima defesa da
honra de terceiro  . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - Tratando-se de
procedimento de jurisdição voluntária, consti-
tuído em pedido de homologação de acordo
extrajudicial que, se deferido, causará reflexos
incontestes em relação ao Fisco federal,
impõe-se a declinação da competência para o
seu processamento na Justiça Federal, tendo
em vista que deverá ser feita a citação da
Fazenda Pública nacional para que intervenha
no feito. - Competência - Acordo extrajudicial -
homologação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

LEGÍTIMA DEFESA - V. Injúria qualificada
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA DE TERCEIRO
- V. Homicídio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

LEGITIMIDADE DE  PARTE - V. Indenização
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

LEI COMPLEMENTAR FEDERAL
- Nº 56, de 1987  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
- Nº 59, de 2001 - Art. 186  . . . . . . . . . . . . 272

LEI ESTADUAL
- Nº 7.109, de 1997 - Art. 122  . . . . . . . . . . 167
- Nº 10.254, de 1990 - Art. 10  . . . . . . . . . . 238

LEI FEDERAL
- Nº 1.060, de 1950 - Art. 5º, § 5º  . . . . . . . 382
- Nº 4.591, de 1964 - Art 32  . . . . . . . . . . . . 79
- Nº 4.728, de 1965, Art. 75, §§ 3º e 4º  . . 101
- Nº 5.250, de 1967 (Lei de Imprensa)  . . . . 59
- Nº 5.474, de 1968 (Lei das Duplicatas) - Art.

13, § 1º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
- Art. 15, II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

- Nº 6.015, de 1973 (Lei de Registros Públicos)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

- Art. 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
- Art. 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
- Art. 56  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
- Art. 57  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
- Art. 167, I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

- Nº 6.368, de 1976 (Lei Antitóxicos) - Art. 12, §
1º, II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
- Art. 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386

- Nº 6.515, de 1977 (Lei do Divórcio) - Art. 25 . 183
- Art. 7º, § 1º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
- Art. 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

- Nº 6.830, de 1980 (Lei de Execução Fiscal) -
Art. 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Art. 15, II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

- Lei 7.347, de 1985  . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
- Art. 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

- Nº 8.069, de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente-ECA) - Art. 2º, parágrafo único 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
- Art. 54  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
- Art. 121, § 2º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
- Art. 121, § 5º  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
- Art. 258  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

- Nº 8.072, de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435

- Art. 2º, § 1º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
- Nº 8.137, de 1990 - Art. 11, I, II e IV  . . . 343
- Nº 8.429, de 1992 - Art. 1º  . . . . . . . . . . . . 82

- Art. 2º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
- Art. 3º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

- Nº 8.666, de 1993 - (Lei de Licitações)
- Art. 6º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

- L -



Ín
di

ce
 A

lfa
bé

tic
o 

e 
R

em
is

si
vo

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 170, p. 461-495, out./dez. 2004 483

- Art. 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
- Art. 30, I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
- Art. 70  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

- Nº 9.099, de 1995 (Lei dos Juizados Especiais)
- Art. 89  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

- Nº 9.139, de 1995  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
- Nº 9.278, de 1996 - Art. 1º  . . . . . . . . . . .189
- Nº 9.605, de 1998 - Art. 55  . . . . . . . . . . . 361
- Nº 10.101, de 2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
- Nº 10.826, de 2003 - Art. 15  . . . . . . . . . . 365

- Art. 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

LEI MUNICIPAL (BELO HORIZONTE)
- Nº 5.839, de 1990 - Art. 9º  . . . . . . . . . . . 153

LESÃO CORPORAL - Se o dano estético cau-
sado pela agressão perpetrada contra a víti-
ma não é capaz de causar má impressão ou
constrangimento, não há que se falar em
deformidade permanente, devendo ocorrer a
desclassificação para o crime de lesões cor-
porais leves. - Dano estético - Pena -
Substituição da pena  . . . . . . . . . . . . . . 341

- Lesão corporal não é apenas ofensa à integri-
dade corpórea, mas também à saúde. Tanto
é lesão a desordem das funções fisiológicas
como a das funções psíquicas. - Lesão cor-
poral seguida de morte - Crime preterdoloso
- Pena - Pena-base - Idoso - Circunstância
agravante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368

LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - Os
seguranças de supermercado que abordam
de forma ríspida, humilhante e agressiva um
octogenário, em razão de suspeitarem haver
ele deixado de pagar o produto que adquirira,
fato que teria acarretado distúrbio psíquico na
vítima, que caiu, desfalecida, no estaciona-
mento do estabelecimento comercial, vindo a
falecer pouco depois, cometem o crime de
lesão corporal seguida de morte. A hipótese é
de autêntico crime preterdoloso, havendo dolo
no antecedente (lesão à saúde) e culpa no
resultado subseqüente (morte). - Crime pre-
terdoloso - Lesão corporal - Pena - Pena-base
- Idoso - Circunstância agravante  . . . . . 368

LIBERDADE DE EXPRESSÃO - V .Mandado
de segurança  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

LIBERDADE PROVISÓRIA - V. Habeas corpus
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

LICITAÇÃO - O princípio da vinculação ao edital
não é absoluto, devendo ser interpretado pelo
Judiciário, buscando-lhe o sentido e a com-
preensão e escoimando-o de cláusulas
desnecessárias ou que extrapolem os dita-
mes da lei de regência e cujo excessivo rigor
possa afastar da concorrência possíveis
proponentes, ou que o transmude de um
instrumento de defesa do interesse público
em conjunto de regras prejudiciais a que, com
ele, objetiva a Administração. A finalidade
precípua da licitação é a obtenção da melhor
proposta para a Administração Pública, não
se podendo privilegiar o rigorismo da formali-
dade em detrimento da ampla.

- Regular a documentação exigida em processo
licitatório na data fixada pelo edital para apre-
sentação das propostas, o fato de haver expi-
rado a validade do certificado de regularidade
do FGTS, quando da abertura dos envelopes,
não autoriza a exclusão da licitante. partici-
pação dos interessados. - Mandado de segu-
rança - Edital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

- A qualificação técnica do licitante é pressuposto
indispensável ao adimplemento de sua habili-
tação no processo licitatório, visto que a
Administração, ao confiar-lhe a execução do
objeto da licitação, precisa saber se possui,
nos termos da lei (art. 30, inc. I, da Lei nº
8.666/93), habilitação jurídica plena.

- Em licitação, a documentação relativa à qualifi-
cação técnica deve abranger a prova de atendi-
mento de requisitos previstos em lei especial,
quando for o caso (art. 30 da Lei 8.666/93).

- Tratando-se de licitação para o fornecimento
de cestas básicas, é indispensável que as
empresas licitantes observem a legislação
em vigor e comprovem, através do selo
fornecido pelo Inmetro, que os produtos a
serem fornecidos são aptos para o con-
sumo. Tal certificação não pode ser dispen-
sada pelo edital. - Qualificação técnica -
Cesta básica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
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LICITAÇÃO - OBTENÇÃO DE INFOR-
MAÇÕES - É admissível a propositura de
mandado de segurança em defesa de direito
líquido e certo à obtenção de informações
pertinentes ao procedimento de licitação,
porque a Constituição prevê o acesso às
informações de interesse particular dos
cidadãos, não sendo exigível que o impe-
trante especifique a finalidade das certidões.

- Nos procedimentos da Lei 8.666/93, é assegu-
rado o acesso às informações aos cidadãos
interessados, porque a norma que dispõe
sobre licitações e contratos administrativos
não prevê o sigilo de informações referentes
aos procedimentos, sendo possível o acom-
panhamento por qualquer cidadão interes-
sado, em prol do princípio da publicidade,
consagrado no art. 3º da referida lei. -
Mandado de segurança  . . . . . . . . . . . . 151

LIMINAR - A concessão ou denegação de uma
liminar tem fundamento em critérios próprios
e pessoais de discricionariedade do juiz,
que, atento ao disposto em lei, profere a
decisão que entende cabível na espécie,
somente sendo lícito ao Tribunal modificá-la
em caso de evidente ilegalidade ou abusivi-
dade. - Agravo de Instrumento  . . . . . . 129

LIMITE DE IDADE - V. Concurso público . . . 236

LIMPEZA PÚBLICA - V. Taxa  . . . . . . . . . 153

LITISCONSÓRCIO ATIVO - V. Assistência
judiciária  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - V. ISSQN . 242

MANDADO DE SEGURANÇA - O exaurimento
da via administrativa não pode ser exigido
como condição para a impetração do man-
dado de segurança, sob pena de se afrontar
o princípio da inafastabilidade da tutela juris-
dicional. - Licitação - Edital  . . . . . . . . . . 84

- Cabível o mandado de segurança contra ato do
chefe do Executivo municipal, consubs-

tanciado na expedição de decreto que, ao
vedar aos servidores a emissão de quaisquer
declarações sobre a Administração, através da
imprensa escrita ou falada, sem seu consenti-
mento e autorização, impede o exercício da
livre manifestação do pensamento. Caracte-
rizada, na hipótese, a existência de ameaça
objetiva e atual de lesão a direito individual,
visto que aquele ato, por si só, constrange e
intimida o homem comum, de forma a não
exercer o seu direito de livre expressão, o qual
constitui um dos pilares de uma sociedade
democrática, que se consagra no pluralismo
de idéias e pensamentos. - Liberdade de
expressão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

- V. Petição inicial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

- V. Saúde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

- V. Licitação - obtenção de informações  . 151

MAUS ANTECEDENTES - V. Reincidência . 343

MAUS-TRATOS - Se o que motivou o agente a
praticar o delito foi o desejo de corrigir, embora
o meio empregado tenha sido imoderado, o
crime é de maus-tratos, e não de tortura,
podendo-se, assim, operar a desclassificação
deste para o tipo previsto no art. 136 do Código
Penal.

- O crime de maus-tratos, praticado com emprego
de violência, não admite o benefício da susbs-
tituição da pena, uma vez que a redação do
inciso I do art. 44 do Código Penal é expressa
ao restringir a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos àqueles
crimes praticados sem violência ou grave
ameaça à pessoa. - Tortura - Absolvição -
Pena-base - Pena - Substituição da pena -
Causa de aumento de pena - Sursis  . . . 332

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - As medidas pre-
vistas na Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e
do Adolescente) possuem caráter educativo
e de proteção social, ao contrário daquelas
previstas no Direito Penal, que possuem
caráter repressivo/punitivo. - Internação -
Ato infracional - Menor infrator  . . . . . . 328

- M -
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- A liberação do adolescente sujeito a medida pri-
vativa de liberdade será compulsória aos 21
anos de idade, nos termos do art. 121, § 5º, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, deixan-
do-se, com muito mais razão, de lhe aplicar
qualquer medida socioeducativa menos grave
após alcançada aquela idade. - Ato infracional
- Estatuto da Criança e do Adolescente -
Extinção do processo - Menor infrator  . . 404

MEMÓRIA DO JUDICIÁRIO MINEIRO - Nota
biográfica - Desembargador Teófilo Pereira
da Silva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

- Nota histórica - Acção di liberdade - 1876 -
Comarca do Paraopeba, Sete Lagoas,
Tribunal da Relação do Ouro Preto  . . . . 15

MENOR - O proprietário de estabelecimento que
explora jogos de bilhar, sinuca ou congêneres
deve adotar as cautelas legais e necessárias
para que não seja permitida a entrada e a per-
manência de crianças e adolescentes no
local, bem como afixar aviso para orientação
ao púbico a respeito daquela obrigação legal
de não fazer, sob pena de incorrer nas penali-
dades do art. 258 do ECA - Jogos eletrônicos
- Auto de infração - Estatuto da Criança e do
Adolescente .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

MENOR - EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO DE PAS-
SAPORTE - Compete à Justiça Federal deter-
minar a expedição/renovação de passaporte
para menor cujo pai se encontra residindo no
exterior. - Competência  . . . . . . . . . . . . . 138

MENOR INFRATOR - V. Internação  . . . . 328

- Almejando o direito menorista ser “formador” do
homem, com vistas à estruturação de sua
personalidade para um adequado convívio em
sociedade, não se justifica e nem há eficácia
prática na extensão dessa tutela ao maior de
idade, ser humano adulto e já “formado”. Por
outro lado, se apenas nos casos expressos
em lei e excepcionalmente pode o ECA ser
aplicado às pessoas entre dezoito anos e
vinte e um anos de idade (art. 2º, parágrafo
único), não há como estender sua aplicação
ao maior de vinte e um anos.

- Se o adolescente cometeu o ato infracional
antes de completar dezoito anos de idade e,
ao atingir 21 anos, ainda não foi concluído o
processo a que submetido, outro caminho não
resta senão extinguir-se o feito por perda de
objeto. - Ato infracional - Estatuto da Criança e
do Adolescente - Medida socioeducativa -
Extinção do processo  . . . . . . . . . . . . . . 404

MINISTÉRIO PÚBLICO - ILEGITIMIDADE
ATIVA AD CAUSAM - V. Execução fundada
em certidão expedida pelo Tribunal de
Contas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

MINISTÉRIO PÚBLICO - LEGITIMIDADE
ATIVA - V. Ação civil pública  . . . . . . . 275

MULTA - A legislação do Município de Belo
Horizonte exige, para a validade da aplicação
de multas por descumprimento de normas
sobre colocação de caçambas, que haja prévia
notificação a fim de que sejam sanadas as
irregularidades. Ausente esta, mostram-se
ilegítimas as penalidades. - Notificação -
Caçambas - normas sobre colocação  . . 140

- V. Ação civil pública  . . . . . . . . . . . . . . . 284

NEGÓCIO JURÍDICO - Se a contratante foi reco-
nhecida, por decisão judicial transitada em jul-
gado, sócia oculta da empresa falida, é de se
declarar ineficaz negócio por ela celebrado com
terceiro, em momento posterior à decretação
da quebra, já que os efeitos daquela decisão
retroagem àquela data. Descabe, no caso,
perquirir acerca da boa-fé ou da existência de
fraude. - Falência - Sócio  . . . . . . . . . . . . 161

NOME - V. Registro civil  . . . . . . . . . . . . . 121

NOTA BIOGRÁFICA - Desembargador Teófilo
Pereira da Silva - Memória do Judiciário
Mineiro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

NOTA HISTÓRICA - Açção di Liberdade - 1876 -
Comarca de Paraopeba, Sete Lagoas, Tribunal
da Relação do Ouro Preto - Memória do
Judiciário Mineiro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

- N -
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NOTAS E COMENTÁRIOS - Tributo ao acadêmico
Ricardo Fiuza - Pedro Jorge Fonseca  . . . . 53

- Homenagem - Janice Maria Pinto Neves Fiuza
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

NOTIFICAÇÃO - V. Multa  . . . . . . . . . . . . 140

NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO - V.
Nulidade processual  . . . . . . . . . . . . . 365

NULIDADE - V. Sentença citra petita  . . . . 70

- V. Partilha de bens  . . . . . . . . . . . . . . . . 201

- V. Certidão de dívida ativa  . . . . . . . . . . 261

- V. Júri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

- V. Recurso ordinário em habeas corpus
(STJ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446

NULIDADE PROCESSUAL - O fato de haver o
julgador, em estrita observância ao disposto no
art. 383 do CPP, dado nova definição jurídica
ao fato narrado na denúncia, por ocasião da
sentença, não caracteriza nulidade de natureza
processual, devendo a questão ser apreciada
apenas sobre o prisma do direito material. -
Nova definição jurídica do fato - Porte ilegal de
arma de fogo - Arma de fogo - disparo - Pena -
Reincidência - Circunstância agravante  . 365

NULIDADE RELATIVA - V. Precatória (STF)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

OBRIGAÇÃO DE FAZER - V. Direito constitu-
cional a creche (STJ)  . . . . . . . . . . . . . 414

ÔNUS DA PROVA - V. Embargos do devedor
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

OPERAÇÃO INTERESTADUAL - V. ICMS . . 261

PALAVRA DA VÍTIMA - V. Crime contra o
patrimônio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

PARTILHA DE BENS - O fato de não haver sido
dada oportunidade à parte de se manifestar
acerca de informação quanto a equívoco rela-
tivo a valor existente em alvará judicial, por
não influenciar no deslinde da controvérsia,
nem causar prejuízo, não acarreta nulidade.

- Reconhecida a existência de equívoco advindo
de ato do serventuário, que fez constar do
alvará judicial valor apresentado na inicial da
ação de separação judicial, através de extratos
bancários, saldo que não condiz com aquele
existente na data do bloqueio da conta-
poupança do casal, é de se determinar seja o
valor sacado a maior pelo cônjuge-virago com-
pensado por ocasião da partilha.

- Homologado o acordo de vontades entre os liti-
gantes, não provada a existência de erro
escusável sobre seu objeto ou a ilicitude deste,
impossível sua desconstituição. - Alvará judi-
cial - Nulidade - Separação judicial - Compen-
sação - Acordo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

PATERNIDADE - V. Arrolamento de bens . . 205

PECULATO - Pratica o crime de peculato o
vereador que se apropria de dinheiro público
de que tem a posse, sendo irrelevante a
intenção de restituição do objeto material. -
Pena - Arrependimento posterior - Causa de
diminuição de pena - Vereador - Suspensão
condicional do processo  . . . . . . . . . . . 371

PEDRO JORGE FONSECA - Tributo ao
acadêmico Ricardo Fiuza - Notas e comen-
tários  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

PENA - V. Causa de aumento de pena  . 332

- V. Injúria qualificada  . . . . . . . . . . . . . . . 338

- Tendo o crime sido praticado com violência ou
grave ameaça à pessoa, incabível a substi-
tuição da pena privativa de liberdade por restri-
tivas de direitos. - Substituição da pena. -
Lesão corporal - Dano estético  . . . . . . . . 341

- Aplicada pena privativa de liberdade não superior
a 4 (quatro) anos, possível sua substituição por

- O -

- P -
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penas restritivas de direitos. - Sentença - Crime
contra a ordem tributária - Coisa julgada - ICMS
- Sonegação fiscal - Reincidência - Maus
antecedentes - Substituição da pena . . . . 343

- Sendo o réu primário e de bons antecedentes,
correta a aplicação da pena no mínimo legal,
sendo incabível sua diminuição aquém deste
patamar. - Júri - Apelação - Nulidade -
Decisão contrária à prova dos autos  . . . 349

- A redução da pena, na tentativa, não decorre
da análise das circunstâncias judiciais do
art. 59 do CP, e sim do iter criminis percorri-
do pelo agente. Quanto mais o agente se
aproxima da consumação, menor deve ser a
redução; quanto menos se aproxima da con-
sumação, maior deve ser a redução. - Júri -
Decisão contrária à prova dos autos -
Tentativa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

- Se o agravamento decorre da reincidência,
deve ser a pena majorada em quantum
certo, sem a utilização de fração, própria das
causas de aumento. - Nova definição jurídi-
ca do fato - Arma de fogo - disparo - Porte
ilegal de arma de fogo - Reincidência -
Circunstância agravante  . . . . . . . . . . . 365

- A ausência de análise mais acurada das circuns-
tâncias judiciais do art. 59 do CP por ocasião
da fixação da pena-base, de modo a mensu-
rar o grau de censurabilidade da conduta de
cada um dos agentes, não acarreta a nuli-
dade, à ausência de prejuízo, se estabelecida
a pena-base no mínimo legal em relação a
cada um dos acusados.

- O aumento decorrente da circunstância de
haver sido o crime cometido contra idoso
incide em quantidade uniforme para os
agentes, porquanto se trata de agravante
objetiva, extensível a todos eles. - Lesão
corporal - Lesão corporal seguida de morte -
Crime preterdoloso - Pena-base - Idoso -
Circunstância agravante  . . . . . . . . . . . 368

- V. Arrependimento posterior  . . . . . . . . 371

- V. Tóxico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406

PENA-BASE - O juiz, dentro dos limites estabele-
cidos pelo legislador (mínimo e máximo
abstratamente fixados para a pena), deve
eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre
convencimento (discricionariedade) para a fi-
xação da pena-base. - Maus-tratos - Tortura -
Absolvição - Pena - Causa de aumento de
pena - Substituição da pena - Sursis  . . . 332

- V. Injúria qualificada  . . . . . . . . . . . . . . . 338

- V. Pena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368

PENHORA - Não existindo prejuízo para a deve-
dora quanto à nomeação de terceiro indicado
pela credora como depositário de bem imóvel,
deve essa nomeação prevalecer. Ademais,
cabe ao juiz, ficando ao seu prudente arbítrio,
como presidente do processo, decidir sobre a
indicação do depositário do bem imóvel. -
Depositário - Execução fiscal  . . . . . . . . . . 99

- É lícito ao credor recusar a nomeação de bens à
penhora feita pela empresa devedora, incidente
sobre maquinário de utilização específica às
atividades da empresa-executada, do ramo far-
macêutico, tendo em vista a notória dificuldade
de comercialização, que, inexoravelmente,
ocasiona a insatisfação do crédito executado.

- A Lei 6.830/80, em seu art.15, II, possibilita à
Fazenda Pública requerer a substituição
dos bens penhorados, independentemente
da ordem enumerada no art. 11 da mesma
lei.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

PENSÃO POR MORTE - Em caso de faleci-
mento de filha, segurada do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - Ipsemg, comprovando os geni-
tores que dela dependiam economicamente, é
de se condenar aquela instituição ao paga-
mento de pensão por morte, ainda que a
servidora não os tenha designado como
dependentes. O objetivo do legislador, ao
tratar daquela designação, foi simplesmente
facilitar, para a Administração Pública, a cons-
tatação da dependência econômica e o dese-
jo do segurado de incluir um beneficiário.  -
Ação declaratória - Beneficiário de previdência
social - reconhecimento  . . . . . . . . . . . . . 194
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PERDÃO JUDICIAL - V. Injúria qualificada . 338

PERÍCIA - A realização da perícia em razão da
concessão da liminar não acarreta a perda
do objeto do mandado de segurança impe-
trado contra o indeferimento daquela prova.

- Verificada a necessidade da produção de prova
pericial, em sede de processo administrativo,
ainda que requerida por beneficiário da
assistência judiciária, deve esta ser deferida,
em observância ao princípio do devido
processo legal. - Petição inicial - Mandado de
segurança - Assistência judiciária . . . . . . 126

PETIÇÃO INICIAL - V. Execução de sentença
contra a Fazenda Pública  . . . . . . . . . 117

- Sendo o processo instrumento de composição da
lide, que tem por escopo, dentre outros, a paci-
ficação social, não há como dele exigir formali-
dades extremas, que em nada prejudicam ou
beneficiam o julgamento da causa. É de se
rejeitar, assim, a preliminar de inépcia da inicial,
por falta de pedido, se requer o impetrante seja
acolhida sua pretensão para tornar definitiva a
liminar. - Perícia - Mandado de segurança -
Assistência judiciária  . . . . . . . . . . . . . . . 126

POLICIAL MILITAR - V. Concurso público . . 93

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - O crime
de porte ilegal de arma fogo é de perigo con-
creto e, como tal, exige prova de que a arma
teria condições de ferir ou mesmo matar
alguém. Se os peritos afirmam que não há
munição disponível sequer para a realização
dos testes, está mais do que provado que tal
arma não passa de peça de museu, cujo
porte é incapaz de colocar em risco qualquer
bem jurídico alheio.  . . . . . . . . . . . . . . . 355

- V. Arma de fogo - disparo  . . . . . . . . . . 365

- V. Habeas corpus  . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

POSSESSÓRIA - Em ação de manutenção de
posse, não se podem considerar como
benfeitorias indenizáveis construções que,
obrigatoriamente, em face do risco que repre-

sentam e por determinação legal, terão de ser
demolidas - Ação de manutenção de posse -
Indenização  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

PRAZO - V. Divórcio  . . . . . . . . . . . . . . . . 183

PRAZO - CONTAGEM EM DOBRO - V.
Defensor dativo  . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

PRECATÓRIA - 1. Pacífico é o entendimento do
STF, já objeto da Súmula 155, de ser relativa
a nulidade do processo criminal por falta de
intimação da expedição de precatória para
inquirição de testemunhas. Essa relatividade
mais se robustece quando, como ocorreu na
espécie, a sentença, que transitou em julga-
do para a acusação, desconsiderou o valor
probante das testemunhas de acusação
ouvidas por precatória. Inexistência de qual-
quer prejuízo ao paciente.

- 2. HC indeferido. (STF)  . . . . . . . . . . . . . 454

PRECATÓRIO - V. Execução de sentença
contra a Fazenda Pública  . . . . . . . . . 117

PRESÍDIO - REFORMA - V. Ação civil pública
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

PRESTAÇÃO DE CONTAS - A prestação de
contas, via de regra, corre em apenso aos
autos de inventário, como processo inciden-
tal, mas nada obsta que, em situações de
menor complexidade, seja realizada direta-
mente nos autos principais. Se houver, con-
tudo, divergência, será de rigor o uso das
vias ordinárias, mediante ação de prestação
de contas disciplinada nos artigos 914 e
seguintes do Código de Processo Civil.

- Buscando o interessado, com o pedido de inti-
mação da inventariante para prestar contas,
conhecer o atual estado dos bens do espólio,
sem que a questão demande a colheita de
prova fora do processo de inventário, não se
justifica seu processamento em autos aparta-
dos. - Inventário  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - V. Concurso
público  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
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- V. Responsabilidade civil do Estado  . . 269

PRISÃO CIVIL - Nos termos da Súmula 619 do
STF, a prisão civil do depositário infiel pode
ser decretada nos próprios autos de exe-
cução. Entretanto, para facultar ao executa-
do o oferecimento das escusas à custódia,
deve o pedido ser apreciado pelo juiz da
causa, onde se encontram os elementos fáti-
cos. - Depositário infiel - Execução  . . . 123

PRISÃO EM FLAGRANTE - V. Habeas corpus
 . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

- V. Habeas corpus (STJ)  . . . . . . . . . . . . 435

PRISÃO PROVISÓRIA - V. Habeas corpus
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

PROCESSO ADMINISTRATIVO - V. Perícia . 126

PROCESSO PENAL AMBIENTAL: ASPECTOS
PROCESSUAIS DA LEI 9.605/98 -
Alessandra Coelho Dutra - Doutrina  . . . . 35

PROCESSO SELETIVO - É defeso ao Poder
Judiciário proceder à revisão do conteúdo de
questão de prova, substituindo o juízo de valor
da banca examinadora, para estabelecer ver-
dades científicas e atribuir nota a este ou aque-
le candidato inscrito em processo seletivo de
transferência externa em universidade.

- Há a necessidade de citação litisconsorcial
quando os interesses da autora e de alguns
dos candidatos aprovados e classificados no
processo seletivo são comuns. - Univer-
sidade - transferência - Citação - Documento
- Desentranhamento  . . . . . . . . . . . . . . . 207

PROCURAÇÃO - V. Queixa-crime  . . . . . . 59

PROCURAÇÃO APUD ACTA - V. Revisão
criminal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

PROCURADOR MUNICIPAL - V. Agravo de
instrumento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

PROFESSOR - V. Estabilidade excepcional
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167

- V. Cargo público - acumulação  . . . . . . 111

- V. Aposentadoria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

- V. Servidor público contratado - efetivação
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

PROGRESSÃO DE REGIME - V. Tóxico  . . 406

PRONÚNCIA - Comprovada a materialidade e
havendo indícios de autoria, com o que se con-
tenta a lei para a decisão de pronúncia, a
questão referente à participação do acusado
em tentativa de homicídio há de ser examinada
e decidida pelo Júri, sabidamente o juiz natural
e constitucional dos crimes dolosos contra a
vida, consumados ou tentados, vigorando,
nesta fase processual, o princípio in dubio pro
societate, e não in dubio pro reo.

- Denunciado pela prática de crime conexo a deli-
to de competência do Júri, deve o réu ser sub-
metido a julgamento popular, se o outro acusa-
do foi pronunciado, não sendo possível sua
absolvição sumária. Com a conexão, o Júri
tornou-se o órgão competente para proceder
ao julgamento. - Júri - Absolvição sumária -
Homicídio - tentativa - Crime conexo  . . . 359

- Não merece acolhida a preliminar de nulidade
da decisão de pronúncia, por não-menção
expressa à tese defensiva de desclassifi-
cação para o delito de lesões corporais, uma
vez que a fundamentação do entendimento
de admissão da imputação de homicídio
importa rejeição da versão defensiva de
negativa do animus necandi.

- O acolhimento da tese de absolvição sumária,
por amparo de excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade, demanda um conjunto probatório
robusto que autorize inequivocamente a sua
ocorrência; sendo também crível a versão
acusatória, a decisão deve ser deixada ao Júri,
em aplicação do princípio in dubio pro societate

- A existência, nos autos, de elementos de con-
vicção que permitem visualizar o animus
necandi do agente inviabiliza a pretensão
desclassificatória na fase processual de
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pronúncia. - Defensor dativo - Intimação pes-
soal - Prazo - contagem em dobro - Desclas-
sificação do crime - Homicídio - tentativa -
Embriaguez - Absolvição sumária . . . . . . 382

PRÓTESE AUDITIVA - FORNECIMENTO - V.
Saúde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

PROTESTO POR INDICAÇÃO - V. Falência . 210

PROVA - A prova produzida deve ser analisada de
modo a amparar pretensões justas. - Ação de
investigação de paternidade  . . . . . . . . . . 218

- V. Crime contra o patrimônio . . . . . . . . . 314

PROVA ORAL - V. Divórcio direto  . . . . . 124

PROVENTOS - ACUMULAÇÃO COM VENCI-
MENTOS - A teor do inciso XVI e seu § 10 do
art. 37 da CF/88 , é vedada a acumulação de
proventos de aposentadoria com a remune-
ração oriunda de outro cargo ou função
pública, ressalvadas as hipóteses previstas
no mesmo inciso. - Concurso público  . . . 66

QUADRILHA OU BANDO - V. Estelionato . . 391

- A figura da continuidade delitiva, por força da
fictio juris do delito único, é incompatível com o
crime de quadrilha ou bando, restando a práti-
ca delitiva única em concurso de pessoas. -
Denúncia - Falsidade ideológica - Crime conti-
nuado - Quadrilha ou bando . . . . . . . . . . 391

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - V. Licitação  . . 213

QUASE FLAGRANTE - V. Habeas corpus
(STJ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435

QUEIXA-CRIME - Ajuizada queixa contra depu-
tado estadual perante o juízo de primeiro grau,
absolutamente incompetente (competência por
prerrogativa de função), não há interrupção do
prazo decadencial, fatal e improrrogável, sendo
de se reconhecer a extinção da punibilidade do
querelado se o feito vem a aportar no tribunal
competente, remetido pelo juízo da comarca,

quando já expirado o prazo para o exercício do
direito de ação.

- Oferecida a queixa por procurador com poderes
especiais, o instrumento de mandato deve
conter, como exige o art. 44 do CPP, “menção
do fato criminoso” ou ao menos referência ao
nomen iuris ou ao artigo da lei penal violado,
em tese, pela querelada. Omissa a procu-
ração quanto a este requisito, afigura-se o
instrumento inidôneo para a propositura da
ação, não podendo o vício ser sanado quando
já ultrapassado o prazo decadencial.

- A queixa, tal como a denúncia, deve vir instruí-
da com um mínimo de prova indiciária sobre
a materialidade e a autoria, sem o que não
se identifica o interesse de agir, condição
exigida em lei para o recebimento da inicial.
Crime contra a honra de servidor público -
Ação penal - legitimidade ativa - Procuração
- Deputado estadual  . . . . . . . . . . . . . . . . 59

QUESITO - V. Júri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

RECURSO - DESERÇÃO - V. Assistência
judiciária  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS COR-
PUS - O fato de o réu, declarado revel, ter
comparecido espontaneamente em juízo, na
audiência de inquirição da única testemunha
arrolada pelo Parquet, e haver suscitado
oportunamente, em alegações finais, even-
tual nulidade daí decorrente, uma vez que
não realizado seu interrogatório, tudo isso
enseja a nulidade do processo. 

- Recurso provido, declarando-se, ex offício, a
extinção da punibilidade em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva. (STJ)  . 446

RECURSOS FINANCEIROS - V. Ação civil
pública  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

RECURSOS MINERAIS - EXPLORAÇÃO - V.
Crime contra o meio ambiente  . . . . . . 361

REGIME PRISIONAL - V. Tóxico  . . . . . . . . 386

- Q -

- R -
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REGISTRO CIVIL - Os arts. 56 e 57 da Lei de
Registros Públicos dispõem sobre a possibi-
lidade de alteração de nome, desde que não
haja prejuízo dos apelidos de família e seja
obedecida a necessária formalidade. Os pos-
síveis problemas acarretados em razão da
existência de discordância entre documentos
civis e o nome da interessada, à inexistência
de averbação da escritura de adoção no regis
tro civil, contudo, não autorizam a retificação
como pleiteada, em respeito aos princípios da
continuidade e da especialidade. - Nome . 121

REGISTRO DE IMÓVEIS - V. Cédula de crédito
rural hipotecária  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

- O ato que não consubstancie modificação de
direito sobre o imóvel não deve ser objeto de
registro no ofício próprio.

- A apresentação de documento ou contrato de
especificação da construção é cabível somente
para o registro de incorporação, por força do
art. 167, I, 17 e 18, da Lei nº 6.015/73 e do art.
32 da Lei nº 4.591/64. - Incorporação imobi-
liária. - Contrato de construção  . . . . . . . . . 79

REINCIDÊNCIA - Não se verifica a reincidência
quando a sentença penal condenatória por
crime foi proferida em data posterior ao
cometimento de novo crime. Presta-se tal
condenação, entretanto, ao reconhecimento
da existência de maus antecedentes. -
Sentença - Crime contra a ordem tributária -
Coisa julgada - ICMS - Sonegação fiscal -
Maus antecedentes - Pena - Substituição da
pena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 343

- V. Pena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Validada a
posse de bem público somente por contrato
de concessão de direito real de uso, o fato
de não haver o ocupante do imóvel partici-
pado daquele pacto, o que o torna mero
detentor, autoriza seja contra ele ajuizada
ação de reintegração de posse pelo poder
concedente.

- Comprovado haver sido indenizada a ex-compa-
nheira do réu pelas benfeitorias introduzidas

no imóvel, quando da rescisão do contrato de
concessão de uso, impossível postular idêntica
reparação em autos de ação de reintegração
de posse intentada pela entidade de direito
público. - Bem público - concessão de uso -
Indenização  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

REQUISITOS - V. Habeas corpus (STJ)  . 435

RESERVA DE BENS - V. Inventário  . . . . 104

RESOLUÇÃO DA CORTE SUPERIOR DO
TJMG

- Nº 415, de 2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - O
princípio da legalidade abrange o da tempe-
rança, que deve nortear a ação de todo agente
público. Assim, agindo ele fora desses princí-
pios, ao causar lesão ou transtorno significativo
a qualquer pessoa, traz, a reboque, a respons-
abilidade estatal e com ela o dever de indenizar.

- Responde o Estado por danos morais sofridos
por proprietário de automóvel que se viu
abordado por policiais que, por uma falha no
sistema estatal, o conduziram à delegacia
por suspeita de clonagem de placas de
veículo, equívoco reconhecido dias após o
constrangimento que reclama reparação.

- O quantum indenizatório deve ser arbitrado com
moderação, proporcionalmente às circunstân-
cias do caso concreto, ao nível socioeconô-
mico da parte autora, orientando-se o juiz pelo
princípio da razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, não se admitindo
seja propiciado o enriquecimento sem causa. -
Princípio da legalidade - Danos morais -
Indenização  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - V.
Indenização  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - V.
Indenização  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

RETORSÃO - V. Injúria qualificada  . . . . 363

RETRATAÇÃO - V. Falsa perícia  . . . . . . 352
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REVEL - V. Recurso ordinário em habeas
corpus (STJ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446

REVISÃO CRIMINAL - O patrono do requerente,
tendo sido constituído na forma de procu-
ração conhecida como apud acta, deve ser
tido como legitimado também para pleitear a
revisão criminal.

- A revisão criminal não tem natureza de segunda
apelação, sendo inadmissível nova avaliação
da prova em sede revisional, devendo o
Tribunal limitar-se a verificar se a condenação
tem base em algum dos elementos probatórios
ou se é divorciada de todos eles.

- Se a sentença não é, como alega o peticionário,
contrária ao texto expresso de lei ou à evidên-
cia dos autos e se não há novas provas que
demonstrem ser o réu inocente, o pedido de
revisão criminal deve ser indeferido. -
Procuração apud acta  . . . . . . . . . . . . . . 321

ROGÉRIO MEDEIROS GARCIA DE LIMA, Dr. -
Arbitragem e crise judiciária - Doutrina  . . 17

SAÚDE - A Justiça Estadual é competente para
apreciar mandado de segurança impetrado
contra ato de autoridade municipal que deixa
de fornecer a paciente prótese auditiva, vez
que a gestão do Sistema Único de Saúde
está a cargo, concorrentemente, da União,
dos Estados e Municípios, com a finalidade
de garantir o direito constitucional à vida e à
saúde.

- O Secretário de Saúde é, no âmbito municipal, o
gestor do sistema de saúde pública, exer-
cendo, no caso, a competência delegada, o
que autoriza o manejo do mandado de segu-
rança contra sua recusa em fornecer prótese
auditiva a paciente carente.

- O direito à saúde, extensivo a toda população
e dever do Estado, encontra previsão nos
arts. 6º e 196 da Constituição Federal, nor-
mas de eficácia plena e aplicabilidade
imediata. Presente o direito líquido e certo

decorrente das provas produzidas nos
autos, deve ser mantida a sentença que
concedeu a segurança, determinando forne-
cesse o município aparelho a paciente que
apresenta apenas resquícios de capacidade
auditiva e que não disponha de condições
financeiras para adquiri-lo. - Mandado de
segurança - Competência - Prótese auditiva
- fornecimento - SUS  . . . . . . . . . . . . . . 145

SENTENÇA - Não é nula a sentença que contém
fundamentação suficiente para a decisão da
causa. O julgador não está obrigado a exami-
nar todos os fundamentos, se um deles basta
para o desate da controvérsia. - ICMS - Base
de cálculo - Débito fiscal - Taxa Selic  . . . 135

- V. Ação civil pública  . . . . . . . . . . . . . . . 284

- Embora no decreto condenatório não tenha sido
mencionada a tese da ocorrência da coisa
julgada, abordada pela defesa em alegações
finais, não há como acolher preliminar de nuli-
dade da sentença se a questão, suscitada
também em sede de defesa prévia, foi objeto
de criteriosa apreciação pelo julgador naquela
ocasião. - Crime contra a ordem tributária -
Coisa julgada - ICMS - Sonegação fiscal -
Reincidência - Maus antecedentes - Pena -
Substituição da pena  . . . . . . . . . . . . . . . 343

SENTENÇA CITRA PETITA - Ausente o julgado
na apreciação das questões postas pelos
porfiantes, impõe-se o decreto de sua nuli-
dade, por se tratar de matéria de ordem públi-
ca. Com base na melhor doutrina, respaldada
por iterativos pronunciamentos de nossas
Cortes, não se mostra possível a sanação da
omissão em grau de recurso, ante a vedação
feita ao Tribunal de complementá-la. -
Nulidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

SENTENÇA TERMINATIVA - V. Coisa julgada
formal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

SEPARAÇÃO DE CORPOS - V. Divórcio 183

SEPARAÇÃO JUDICIAL - V. Partilha de bens
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

- S -
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SERVIÇOS ESPECIAIS - V. Taxa de combate
a sinistros (STF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 453

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - V. Indeni-
zação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

SERVIDOR PÚBLICO - V. Proventos - acumu-
lação com vencimentos  . . . . . . . . . . . . 66

- V. Cargo público - acumulação  . . . . . . 111

- V. Extorsão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO -
EFETIVAÇÃO - O fato de professor, especia-
lista em educação e serviçal da rede estadual
de ensino, que exerce função pública, con-
forme determinam o art. 289 da Constituição
do Estado de Minas Gerais e o art. 10 da Lei
Estadual nº 10.254/90, ser designado de
maneira sucessiva não retira o caráter de
temporariedade e precariedade do vínculo
daquele servidor com a Administração
Pública. A efetivação anômala , prevista no
art. 106 do ADCT da Constituição Estadual,
com a redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 49/2001, beneficia apenas os
detentores de função pública contratados por
tempo indeterminado.

- V.v. - O instituto da convocação, ou desig-
nação, é freqüentemente utilizado pela
Administração como meio de burlar a apli-
cação da lei, em detrimento do servidor, não
se podendo falar, no entanto, que, tendo
sido designado de forma reiterada e con-
tínua, possa ser excluído do direito à efeti-
vação, disposta, agora, na Carta Estadual,
ao argumento de que fora contratado por
prazos determinados. Preenchidos os requi-
sitos previstos no art. 106 do ADCT da
Constituição Mineira, acrescentado pela EC
49/2001, deve ser reconhecido o direito ao
benefício pleiteado até que o STF profira
decisão nos autos da ADIN 2.578, em que
se discute a constitucionalidade da men-
cionada emenda constitucional, sob pena de
restar violado o princípio da legalidade. -
Professor - Função pública . . . . . . . . . . 238

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - V.
Vencimentos - irredutibilidade . . . . . . . 68

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA -
EMPREGADO - V. Competência - relação
de emprego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

SOCIEDADE DE FATO - V. União estável . .  189

SÓCIO - V. Negócio jurídico  . . . . . . . . . . 161

SONEGAÇÃO FISCAL - V. Crime contra a
ordem tributária  . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

SUBSTITUIÇÃO DA PENA - V. Maus-tratos . 332

- V. Injúria qualificada  . . . . . . . . . . . . . . . 338

- V. Pena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341/343

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - V. ICMS 261

SÚMULA DO STF
- 155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
- 343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
- 619 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
- 714 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

SÚMULA DO STJ
- 277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

SÚMULA DO TJMG
- 28  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

SURSIS - Preenchendo o apelante os requisi-
tos elencados no art. 77 do Código Penal,
imperiosa é a concessão do benefício do
sursis. - Maus-tratos - Tortura - Absolvição -
Pena - Causa de aumento de pena -
Substituição da pena - Pena-base . . . 332

- V. Tóxico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386

SUS - V. Saúde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
- O benefício de suspensão condicional do
processo, previsto no art. 89 da Lei 9.099/95,
tem por objetivo evitar os transtornos de um
processo criminal, não se justificando a sua
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concessão após o decorrer de toda a
instrução penal - Peculato - Vereador - Pena -
Arrependimento posterior - Causa de
diminuição de pena . . . . . . . . . . . . . . . . 371

- V. Habeas corpus . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

TAXA - Os serviços de limpeza e iluminação públi-
cas não possuem o caráter de especificidade e
divisibilidade imprescindível à instituição válida
de taxas a eles correspondentes.

- Taxas que apresentam base de cálculo própria
de imposto violam o disposto no art. 145, § 2º,
da CF/88. - Limpeza pública - Taxa de ilumi-
nação pública - Base de cálculo - IPTU -
Imóvel tombado - Isenção . . . . . . . . . . . 153

TAXA DE COMBATE A SINISTROS - I - É legíti-
ma a cobrança da taxa de combate a sinistros,
uma vez que instituída como contraprestação
a serviço essencial. Precedentes: RE
206.777/SP, Plenário, e RE 233.784/SP.

- II - Agravo não provido (STF). . . . . . . . . 453

TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - V. Taxa . 153

TAXA SELIC - Não cabe a aplicação da taxa
Selic na correção de débitos fiscais, em
razão de sua natureza remuneratória, de
forma a não representar índice de inflação,
mas rendimento de capital. Sentença - ICMS
- Base de cálculo - Taxa Selic . . . . . . . 135

- Possível a aplicação da Taxa Selic como índice
de correção dos tributos a partir de 1996. -
Certidão de dívida ativa - Nulidade - Apelação
- Efeito devolutivo - ICMS - Hipótese de não-
incidência - Substituição tributária - Operação
interestadual - Honorários de advogado -
Execução fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

TENTATIVA - V. Pena . . . . . . . . . . . . . . . . 357

TESTAMENTO - A cláusula testamentária que
delega a guarda e administração dos bens até
que a herdeira mais nova complete 21 (vinte e

um) anos de idade não tem como ser interpre-
tada como cláusula resolutiva, de forma a
impedir que os demais filhos herdeiros entrem
na posse, domínio e administração do patri-
mônio que lhes pertence ao atingirem a maiori-
dade legal, mesmo que por fatos superve-
nientes, inexistentes quando da realização das
disposições de última vontade, como o adven-
to do novo Código Civil e o casamento da filha
mais nova. - Cláusula resolutiva . . . . . . . 176

- V. Inventário (STJ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

TÍTULO EXECUTIVO - V. Falência . . . . . 210

TÍTULOS - V. Concurso público . . . . . . . 119

TORTURA - V. Maus-tratos . . . . . . . . . . . 332

TÓXICO - Comprovadas autoria e materia-
lidade do delito de cultivo de maconha,
inviáveis tanto o pedido de absolvição
quanto a pretensão desclassificatória para o
crime previsto no art. 16 da Lei de Tóxicos,
que não contempla a conduta de “cultivar”,
razão pela qual a comprovação da finalidade
mercantil se torna prescindível para a
incursão do réu nas sanções mais severas
do caput do art. 12 do citado diploma legal.

- O tráfico de entorpecentes é delito assemelha-
do a hediondo, em relação ao qual deve o
condenado cumprir sua reprimenda em
regime integralmente fechado, não sendo
possível ser beneficiado pela substituição da
privação de liberdade por pena restritiva de
direitos, medida esta incompatível com o rigor
legal dado a tais condutas.

- O patamar legal mínimo disposto para quem
incide no art. 12, § 1º, II, da Lei nº 6.368/76
inviabiliza a concessão de sursis, por não-
satisfação de seu requisito de ordem objetiva.
- Cultivo de maconha - Tráfico - Regime pri-
sional - Sursis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386

- Desde que plenamente capaz, pode o conde-
nado renunciar ao seu direito de apelar, não
podendo o juízo deixar de homologar sua
manifestação de vontade. Em tal hipótese,

- T -
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não se conhece do recurso manejado pelo
procurador do sentenciado.

- Para a configuração do delito de tráfico, na
forma consumada, não é indispensável que
o agente efetue a comercialização da droga.
Basta que a possua, guarde, traga consigo,
transporte ou a tenha em depósito, máxime
em grande quantidade, circunstância evi-
denciadora da mercancia.

- O cumprimento da pena por tráfico de drogas
integralmente em regime fechado, nos termos
do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, vedada a
progressão, é compatível com a Constituição
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competência para dispor sobre a individuali-
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reconhecimento da união estável, que somente
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