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Desembargador VICENTE DE PAULA BORGES
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MEMÓRIA DO JUDICIÁRIO MINEIRO

Nota biográfica

Desembargador Vicente de Paula Borges

Vicente de Paula Borges nasceu em 16 de janeiro de 1905, em Patos de Minas. Filho de
Olympio Borges e Maria Caixeta de Melo Borges. Foi casado com Maria Aparecida Fontoura Bahia, e
dessa união nasceram quatro filhos: Maria Julieta, Maria Beatriz, José Antonino e Maria Letícia.

Fez seus primeiros estudos em sua terra natal e posteriormente no tradicional Instituto
Lafayette, no Rio de Janeiro, então Capital Federal. Foi seminarista dominicano na Escola Apostólica,
em Uberaba. Bacharelou-se em Direito pela Universidade de Minas Gerais, atualmente Universidade
Federal de Minas Gerais, em 1932.

Iniciou sua carreira jurídica como advogado na cidade de Conquista, Estado de Minas Gerais.
Foi Promotor de Justiça e Juiz Municipal em Morrinhos, Estado de Goiás. Em 1936, retornou a Minas
Gerais com o cargo de Juiz Municipal em Pedro Leopoldo. Ingressou na Magistratura de carreira assu-
mindo o cargo de Juiz de Direito na Comarca de Conquista, no período de 1937 a 1944, e, sucessi-
vamente, nas comarcas de Sacramento (1944), Pitangui (1944 a 1953), Formiga (1953 a 1961) e Belo
Horizonte (1961 a 1965).

Em 1965, após quase 30 anos como juiz de 1ª Instância, fez parte da primeira composição do
recém-criado Tribunal de Alçada. Presidiu a Corte de 1969 a 1971, tendo sido seu terceiro Presidente,
cargo que, quase 30 anos depois, viria a ser ocupado por seu filho, José Antonino Baía Borges, tam-
bém magistrado. Em dezembro de 1972, foi promovido ao cargo de Desembargador, no qual se
aposentou, pouco mais de dois anos depois, em janeiro de 1975.

Foi agraciado pelo Estado com a “Medalha da Inconfidência”, e pelo Município de Pitangui com
sua maior condecoração, a “Comenda do Batatal”. Por força do Decreto Estadual nº 32.969, de 25 de
outubro de 1991, o nome de Des. Vicente de Paula Borges veio a ser dado ao Fórum de Conquista.

Faleceu em Belo Horizonte em 20 de junho de 1992.

Referências bibliográficas:

BORGES, José Antonino Baía. Vicente de Paula Borges: 1905-1992. Belo Horizonte, 2006. 4 p.
Trabalho não publicado.

MONTEIRO, Norma de Góis; MINAS GERAIS. Dicionário Biográfico de Minas Gerais: período repu-
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Memória do Judiciário Mineiro

Nota histórica

Memória e construção de identidade *

A Memória é um dos principais fatores para a construção de identidades individuais e coletivas e,
também, para o estabelecimento de relações entre o passado e o presente. Funciona ainda como uma
referência para a construção do futuro, mesmo para aqueles que se propõem a romper com uma
tradição. Segundo a psicóloga e antropóloga Elvira Souza Lima,1 especialista em desenvolvimento
humano, “Memória é a base de todo o saber e, por que não dizer, de toda a existência humana, desde
o seu nascimento” (grifo nosso). Como tal, deve ser trabalhada e estimulada. “É ela que dá significado
ao cotidiano e nos permite acumular experiências para utilizar durante toda a vida”.2

O Patrimônio configura-se como um conjunto de bens - materiais e imateriais - que são legados
por antepassados de quaisquer estirpes. Nesse sentido, Patrimônio Cultural é dotado de Memória, pois
esta é construída simbolicamente, assim como os bens culturais.

Desde os primórdios da humanidade o homem preocupou-se em deixar gravadas as marcas de sua
existência no mundo. O homem primitivo conservou suas pegadas através de gravuras descritivas de suas
práticas, tomando o cuidado de desenhar no interior das cavernas, onde estariam asseguradas à prosperi-
dade. Os mais velhos repassavam aos mais novos técnicas de sobrevivência, de caça e pesca, visando a
perpetuação da espécie. Até hoje vivemos a mesma experiência de nossos antepassados, registrando nos-
sas marcas no tempo - isso se chama construir História. Tal situação só faz sentido se nos serve como
referencial para conhecermos o passado, do contrário todo o esforço de guardar para a posteridade o que
vivemos hoje, e que amanhã será passado, seria um imenso desperdício.

Assim, se partirmos da premissa de que sem passado não há história, o conhecimento e a con-
servação das raízes são primordiais para a construção da identidade. Daí a importância dos museus na
preservação, difusão e divulgação do patrimônio. Além de proteger, restaurar e expor a toda sociedade
resquícios do passado - através da exposição dos objetos, escritos de épocas, registros deixados por
nossos antepassados de suas práticas sociais etc. -, os museus são também os principais guardiães da
identidade nacional, por assegurarem às gerações futuras o conhecimento e os traços da cultura que
compõem a cidadania de um povo.

A vocação dos museus para a mediação cultural comprova-se pelo seu estreito contato com as
ciências na formação do conhecimento, pois a pesquisa e a produção científica do século XIX no
Brasil se apoiavam, principalmente, no recurso acervístico dos museus.

Visitar o Museu da Memória do Judiciário, localizado no Palácio da Justiça, é muito mais do que
olhar processos antigos ou quadros de grandes juristas. É uma oportunidade de mergulhar no passado,
ver como eram realizados os atos jurídicos de nosso Estado e conhecer as relações entre a sociedade e
a justiça. Nesse Museu, mais do que processos, encontramos guardados pedaços da história da nossa

* Elaborado pela Assessoria da Memória do Judiciário Mineiro.
1 LIMA, Elvira Souza. Desenvolvimento e aprendizagem na escola; aspectos culturais, neurológicos e psicológicos. São Paulo:
Sobradinho, 2002.
2 Idem.
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sociedade, um patrimônio de valor cultural imensurável. Pode-se ainda vivenciar o diálogo entre passado
e presente, visitando as salas do Palácio da Justiça, que ainda funcionam como salas de julgamento das
câmaras cíveis e criminais.

Cada objeto em exposição no Museu constitui uma peça importante na reconstrução histórica
da vida da justiça mineira. Ao olhar as chapeleiras, por exemplo, podemos ver mais que um adorno.
É possível divagar sobre as regras de etiqueta de uma época em que usar chapéus, mascar fumo e
cuspir nas escarradeiras de porcelana alemã eram práticas habituais. A indumentária usada nas
audiências denota todo o perfil de um desembargador. Nas expressões das fotos e quadros expostos,
seriedade, firmeza, prudência e determinação estão nos traços exaltados pelos rostos apreendidos e
pelas imagens ali guardadas.

“Esse ambiente será o testemunho expressivo do que fomos e a explicação melhor do que hoje
somos. É o encontro do presente com o passado; o encadeamento das gerações numa simbiose de
idéias, de cultura e de sentimentos”.3

O Palácio da Justiça, onde está instalado o Museu da Memória do Judiciário Mineiro, construído em
1910 em estilo neoclássico, foi tombado pelo Iepha em 1977 e ainda conserva características originais.

Referências bibliográficas:

Revista Jurisprudência Mineira: Memória do Judiciário Mineiro. Belo Horizonte: Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, n. 130, fev. 1995. Edição Especial.

LIMA, Elvira Souza. Desenvolvimento e aprendizagem na escola: aspectos culturais, neurológicos e
psicológicos. São Paulo: Sobradinho 107, 2002. 32 p.

ABREU, Regina; CHAGAS, Mário. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro;
Universidade do Rio de Janeiro. Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos. Rio de Janeiro:
DP&A: Faperj, 2003. 316 p.

3 Trecho do Discurso do Desembargador José Arthur de Carvalho Pereira, proferido na inauguração da Memória do Judiciário Mineiro.
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DOUTRINA

DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - FIGURA INEXISTENTE À LUZ DO CÓDIGO CIVIL
DE 1916 - PRETENDIDA APLICAÇÃO DE NORMA ANTI-ELISÃO AINDA INEFICAZ POR FALTA DE
REGULAMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE O BANCO CENTRAL ESTENDER A APLICAÇÃO DE
SANÇÕES PRÓPRIAS DA LEGISLAÇÃO FINANCEIRA A SUPOSTAS INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS -
VIOLAÇÃO DOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº

104/01, ARTIGOS 13 A 19 DA MP Nº 66/02 E 44, § 4º, DA LEI Nº 4.595/64 - PARECER

Ives Gandra da Silva Martins
Professor Emérito da Universidade Mackenzie

CONSULTA

Formulam-me os consulentes, por seu eminente advogado, Dr. Eduardo Telles Pereira, a
seguinte consulta:

Os consulentes tiveram contra si instaurado, pelo Banco Central, processo administrativo com base em
autuação fiscal lavrada, consubstanciando exigência de IOF - porque, ao ver daquela autarquia, em
determinado período, a instituição teria cometido irregularidade em algumas de suas operações de
capital de giro, ao utilizar a Cédula de Crédito Comercial, para financiamento de veículos a pessoas
físicas, com o intuito de oferecer à clientela produto com menor incidência de IOF.
Segundo o BACEN, a utilização da Cédula de Crédito Comercial, com a finalidade de financiamento
do Capital de Giro a Pessoa Jurídica, sobre o qual incide o IOF à alíquota de 1,5%, na realidade
estaria ocultando uma relação direta entre a instituição e o consumidor final (pessoa física), operação
que deveria ser de Crédito Direto ao Consumidor sobre a qual incidiria o IOF à alíquota de 15%. 
Aponta que a prática teria ocorrido mediante a celebração de um contrato de compra e venda de veícu-
lo automotor entre a sociedade revendedora do veículo e o comprador (pessoa física), onde este
assumia o ônus e os encargos decorrentes da garantia real constituída sobre o veículo. E que medi-
ante um aditamento, a Cédula de Crédito Comercial, o penhor cedular era substituído pela alienação
fiduciária do veículo, assumindo o comprador a obrigação de pagar a dívida com a instituição credora.
Conclui que teria havido um desvirtuamento dos objetivos das operações de crédito efetuadas por
Cédula de Crédito Comercial, com evasão fiscal e também a ocorrência de ‘simulação e declaração
falsa em título de crédito’.
O processo administrativo teve como capitulação o art. 44, § 4°, da Lei 4.595, de 31.12.64.
Diante disso, indaga-se: 
1. Pode a legislação sobre o sistema financeiro aplicar sanções tributárias sobre operações que se
realizam rigorosamente nos padrões exigidos pela lei de regência?
2. As operações mencionadas são legais, à luz do direito tributário ou de legislação sobre o sistema
financeiro e suas instituições?
3. As operações mencionadas exteriorizam uma novação, nos termos do Código Civil?
4. A norma anti-elisão introduzida pela Lei Complementar nº 104/01 já foi regulamentada em lei
ordinária? Na operação com pleno e prévio conhecimento de autoridades monetárias e tributárias
houve elisão ou simulação? 
5. Os artigos 13 a 19 da MP 66/02, que tiveram sua eficácia afastada ex tunc, poderiam continuar a
embasar qualquer procedimento tido por anti-elisão?
6. Pode a legislação tributária modificar conceitos, princípios e normas próprios de direito privado?

RESPOSTA

Algumas considerações preliminares antes de examinar concretamente as questões formuladas.
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A primeira delas diz respeito à figura da “simulação”, apta a justificar a desconsideração do ato
jurídico, para efeitos de torná-lo válido sob outra roupagem jurídica.

Tal figura, como já disse no passado - mantendo minha posição no presente -, tem tratamento
diferenciado no campo do direito privado e naquele próprio do direito tributário.1

Já escrevi, no tocante à desconsideração da pessoa jurídica, que:

Embora sejam muitas as facetas da teoria da desconsideração da pessoa jurídica, no Direito
Comparado, no Brasil, restringe-se sua discussão a duas grandes vertentes, ou seja, à teoria extensiva
e à teoria limitativa.
Pela primeira, sempre que os atos praticados, por intermédio da pessoa jurídica, refugirem-se os limi-
tes de sua personificação, tais atos não seriam inválidos, mas ineficazes para aquela forma, embora
ganhando eficácia atributiva a outra conformação jurídica. O superamento da pessoa jurídica decor-
reria de sua inadequação no receber a forma pretendida pelas partes, forma esta incapaz de tirar a
validade jurídica do negócio acordado, mas recebendo tais atos jurídicos outro tratamento jurispru-
dencial ou legislativo.
Pela teoria limitativa, a desconsideração seria necessariamente formulação jurisprudencial, visto
que a previsão legal da hipótese desconsiderativa já representaria tratamento legislativo pertinente,
razão pela qual não hospedaria a teoria da desconsideração, mas apenas uma singela teoria de
imputação dos efeitos legais aos atos normados.
As duas correntes possuem, no Brasil, adeptos de escol, quase sempre, em sua versão privativista,
ou seja, naquela em que a lacuna legal é preenchida pelo fenômeno superativo ou a previsão legal
já lhe dá tratamento pertinente.
O aspecto de interesse, todavia, é que a desconsideração da pessoa jurídica prevê a utilização da
personificação de forma inadequada. Os atos são praticados pela sociedade, mas nela não têm os
reflexos pretendidos, embora válidos, pois superam a conformação legal de suas virtualidades.
Tais rápidas pinceladas permitem, de plano, duas considerações que demonstram sua inaplicabili-
dade ao caso concreto.
A primeira delas diz respeito às correntes mencionadas, ou seja, a da teoria ampla, que hospeda
a formulação jurisprudencial ou legislativa, ou a estrita, que a reduz à formulação jurisprudencial,
entendendo que a legislativa se vincula à teoria da imputação legal.
Ora, se tivéssemos que levar em consideração a segunda delas, esta seria inaplicável ao Direito
Tributário, em face dos princípios da estrita legalidade, tipicidade fechada ou reserva absoluta legal,
posto que, sem previsão legal, não há possibilidade de exigir-se qualquer tributo. Ora, segundo a
teoria restritiva, o fenômeno desconsiderativo decorre de elaboração jurisprudencial (efeitos cons-
titutivos), e não de tratamento legislativo específico.
Por essa razão, Lamartine Corrêa de Oliveira, que a alberga em parte, em seu excelente A dupla
crise da pessoa jurídica, não dedica qualquer espaço aos problemas tributários,2

mostrando que, em face do princípio da estrita legalidade, a tipicidade fechada e da reserva
absoluta de lei fiscal, a exegese das normas impositivas difere daquela aplicável às normas cíveis,

1 Arndt Raupach, na sua obra A desconsideração no Direito Tributário (Der Durchgriff im Steuerrecht, Munique, C. H. Beckshe
Verlagsbuchhandlung, 1968), escreve sobre quatro situações jurídicas em que a Durchgriff pode ser aplicável: “a) quando há
uma norma legal expressa, que permite o Durchgriff em determinadas situações fáticas; b) quando a interpretação da norma
legal torna necessário identificar a pessoa jurídica com seus sócios pessoas físicas (por exemplo, quando se trata de normas
relativas a características de pessoas naturais como raça, nacionalidade, etc.); c) quando a consideração econômica leva à apli-
cação do Durchgriff; quando Durchgriff é necessário para evitar a violação de norma legal que proíbe a evasão de tributo” (p.
194 - tradução Henry Tilbery).
2 Direito Público e Empresarial. Edições CEJUP, 1988, p. 61-62.
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estas sempre com menor densidade formal, maior flexibilidade hermenêutica e de integração analó-
gica ou interpretação extensível possíveis.

Também sobre a matéria já escrevi:

Com efeito, em direito tributário, só é possível estudar o princípio da legalidade, através da com-
preensão de que a reserva da lei formal é insuficiente para a sua caracterização. O princípio da
reserva da lei formal permitiria uma certa discricionariedade, impossível de admitir-se, seja no direi-
to penal, seja no direito tributário.
Como bem acentua Sainz de Bujanda (Hacienda y derecho. Madrid, 1963, v. 3, p. 166), a reserva da
lei no direito tributário não pode ser apenas formal, mas deve ser absoluta, devendo a lei conter não
só o fundamento, as bases do comportamento, a administração, mas - e principalmente - o próprio
critério da decisão no caso concreto.
À exigência da lex scripta, peculiar à reserva formal da lei, acresce-se da lex stricta, própria da
reserva absoluta. É Alberto Xavier quem esclarece a proibição da discricionariedade e da analogia,
ao dizer (ob. cit., p.39): E daí que as normas que instituem sejam verdadeiras normas de decisão
material (Sachentscheidungsnormen), na terminologia de Werner Flume, porque, ao contrário do
que sucede nas normas de ação (handlungsnormen), não se limitam a autorizar o órgão de apli-
cação do direito a exercer, mais ou menos livremente, um poder, antes lhe impõem o critério da
decisão concreta, predeterminando o conteúdo de seu comportamento.
Yonne Dolácio de Oliveira, em obra por nós coordenada (Legislação tributária, tipo legal tributário.
In: Comentários ao CTN, Bushatsky, 1974, v.2, p. 138), alude ao princípio da estrita legalidade para
albergar a reserva absoluta da lei, no que encontra respaldo nas obras de Hamilton Dias de Souza
(Direito Tributário. Bushatsky, 1973, v.2) e Gerd W. Rothmann (O princípio da legalidade tributária.
In: Direito Tributário, 5ª Coletânea, coordenada por Ruy Barbosa Nogueira, Bushatsky, 1973, p.
154). O certo é que o princípio da legalidade, através da reserva absoluta de lei, em direito tribu-
tário, permite a segurança jurídica necessária, sempre que seu corolário conseqüente seja o princí-
pio da tipicidade, que determina a fixação da medida da obrigação tributária e os fatores dessa
medida a saber: a quantificação exata da alíquota, da base de cálculo ou da penalidade.
É evidente, para concluir, que a decorrência lógica da aplicação do princípio da tipicidade é que, pelo
princípio da seleção, a norma tributária elege o tipo de tributo ou da penalidade; pelo princípio do
numerus clausus veda a utilização da analogia; pelo princípio do exclusivismo torna aquela situação
fática distinta de qualquer outra, por mais próxima que seja; e, finalmente, pelo princípio da deter-
minação conceitua de forma precisa e objetiva o fato imponível, com proibição absoluta às normas
elásticas (Res. Trib., 154:779-82, Sec. 2.1, 1980).3

Por esta razão, se a figura da desconsideração do ato jurídico pode decorrer de lei ou de for-
mulação jurisprudencial no direito privado, somente por lei é de se admitir a instituição das hipóteses
anti-elisivas, denominação que as autoridades fiscais ofertam à hospedagem que pretendem dar - e
que a lei ainda não deu - ao fenômeno superativo do Direito.

Em outras palavras, sempre que se pretender definir hipóteses anti-elisivas em matéria tribu-
tária, isso só poderá ser feito respeitando os princípios fundamentais que regem tal ramo do direito,
que, além da lex scripta, exige a lex stricta.4

3 Curso de Direito Tributário. Co-edição CEEU/FIEO/Editora Saraiva, 1982, p. 57-58.
4 Nesse sentido, o Caderno de Pesquisas Tributárias nº 6 (2. tir., São Paulo: Ed. Resenha Tributária/Centro de Extensão
Universitária, 1991) cuidou da matéria, na linha exposta por este parecer, pela pena dos seguintes autores: Aires Fernandino
Barreto, Anna Emília Cordelli Alves, Antonio José da Costa, Aurélio Pitanga Seixas Filho, Carlos Celso Orcesi da Costa, Cecília
Maria Piedra Marcondes, Célio de Freitas Batalha, Dejalma de Campos, Dirceu Antonio Pastorello, Edda Gonçalves Maffei,
Fábio de Sousa Coutinho, Gilberto de Ulhôa Canto, Hugo de Brito Machado, Ives Gandra da Silva Martins, José Eduardo
Soares de Mello, Ricardo Mariz de Oliveira, Vittorio Cassone, Wagner Balera, Ylves José de Miranda Guimarães, Yonne Dolácio
de Oliveira e Yoshiaki Ichihara.
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Caso típico desconsiderativo é o da figura da distribuição disfarçada de lucros em que as hipóte-
ses de superação da forma adotada estão elencadas no texto de regência.5

Tanto é verdade, que a Lei Complementar nº 104/01 - de duvidosa constitucionalidade -, ao
alterar o art. 116 do CTN, introduzindo-lhe um parágrafo único para admitir a hipótese desconsidera-
tiva, transferiu à lei ordinária a definição dos mecanismos procedimentais para sua caracterização,
estando referida norma, ainda, dependente de regulamentação inferior (tenho para mim que, no
momento em que a lei complementar estabelece norma geral condicionando sua eficácia à produção
legislativa ordinária, reveste-se de status verdadeiramente superior, visto que, por imperativo lógico,
sua esfera de atuação impõe restrições ou alargamentos àquela outorgada ao legislador ordinário).

Com efeito, reza o artigo 116, parágrafo único, do CTN, na redação dada pela LC 104/01, o
seguinte:

A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade
de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obri-
gação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária (grifos meus),

deixando claro que tal disposição, para ser aplicada, depende de disciplina relativa a aspec-
tos procedimentais, cuja conformação é de competência da lei ordinária.

Sobre ela, também já me manifestei, nos termos seguintes:

Em outras palavras, até hoje, o Fisco teve o poder de deflagrar a produção legislativa e - desde que
a lei não fosse confiscatória e respeitasse o princípio da capacidade contributiva - pôde usar da
espada da imposição, cabendo ao contribuinte, exclusivamente, lastrear sua defesa no escudo do
cumprimento da lei. Dentro da lei, tudo pode o Fisco; fora, nada.
A norma anti-elisão objetiva permitir que o Fisco imponha tributos e penas ‘fora da lei’, descon-
siderando a lei aplicável, escolhendo o instrumento que lhe permita arrecadar mais, dando por con-
figurada a hipótese de operação mais onerosa, mesmo que a menos onerosa tenha sido utilizada
dentro da lei, pelo contribuinte.
Pretende, como disse S. Ex.ª o Secretário da Receita, fechar as ‘brechas legais’, não da maneira
legítima, através do Congresso, com projetos de lei, mas através da ação da fiscalização. Ora, as
‘brechas’ ou são legais, e não há o que contestar, ou são ilegais, e, portanto, sempre houve trata-
mento legislativo para coibir o seu aproveitamento.”6

Considero, portanto, o próprio texto do parágrafo único do art. 116 do CTN, na redação da LC
nº 104/01, inconstitucional. Tal aspecto, todavia, é irrelevante para efeitos do presente parecer, visto
que a lei continua na dependência de regulação inferior.

5 O art. 464 do RIR está assim veiculado: “Art. 464. Presume-se distribuição disfarçada de lucros no negócio pelo qual a pessoa
jurídica (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 60, e Decreto-Lei nº 2.065, de 1983, art. 20, inciso II):
I - aliena, por valor notoriamente inferior ao de mercado, bem do seu ativo a pessoa ligada;
II - adquire, por valor notoriamente superior ao de mercado, bem de pessoa ligada;
III - perde, em decorrência do não exercício de direito à aquisição de bem e em benefício de pessoa ligada, sinal, depósito em
garantia ou importância paga para obter opção de aquisição;
IV - transfere a pessoa ligada, sem pagamento ou por valor inferior ao de mercado, direito de preferência à subscrição de valores
mobiliários de emissão de companhia;
V - paga a pessoa ligada aluguéis, royalties ou assistência técnica em montante que excede notoriamente ao valor de mercado;
VI - realiza com pessoa ligada qualquer outro negócio em condições de favorecimento, assim entendidas condições mais van-
tajosas para a pessoa ligada do que as que prevaleçam no mercado ou em que a pessoa jurídica contrataria com terceiros”.
6 Planejamento Tributário e a Lei Complementar nº 104. São Paulo: Dialética, 2001, p. 128. 
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Tentou o governo federal, no ano passado, através da MP 66/02, arts. 13 a 19, regular a
matéria, confundindo, entretanto, a própria função de veicular procedimentos aplicáveis às hipóteses
possíveis, com um considerável e inadmissível alargamento de seu espectro, como se pode ler de
seus artigos 13 e 14 assim redigidos:

Art. 13. Os atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato
gerador de tributo ou a natureza dos elementos constitutivos de obrigação tributária serão descon-
siderados, para fins tributários, pela autoridade administrativa competente, observados os procedi-
mentos estabelecidos nos arts. 14 a 19 subseqüentes. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não inclui atos e negócios jurídicos em que se verificar a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 14. São passíveis de desconsideração os atos ou negócios jurídicos que visem a reduzir o valor
de tributo, a evitar ou a postergar o seu pagamento ou a ocultar os verdadeiros aspectos do fato
gerador ou a real natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária,

o que também foi por mim criticado, como segue:

Neste aspecto, a lei suprema é claríssima ao declarar que apenas a lei complementar pode definir
as normas gerais em matéria de legislação tributária, estando o artigo 146 assim redigido: 
“Art. 146. Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios;
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados
nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas”.
A primeira inconstitucionalidade material reside no parágrafo único, que excluiu os casos de “simu-
lação” previstos no artigo 116 e introduziu a “simulação” sem dolo, fraude ou má-fé!!! Nitidamente,
substitui o princípio da legalidade pelo princípio do “palpite fiscal”.
Se um contribuinte agir sem dolo, fraude ou má-fé e, entre duas leis, escolher aquela que lhe for mais
favorável, não há o que contestar, cabendo ao Fisco, se não lhe agrada o caminho escolhido, revogar o
diploma produzido pelo Poder Legislativo que lhe deu fundamento, pelos meios legislativos constitu-
cionais expostos nos artigos 59 a 69 da Carta Magna. Jamais por mera opinião do fiscal.
A segunda inconstitucionalidade está em que a desconsideração apenas surtirá efeitos ‘para fins
tributários’ - como previsto no caput do artigo 13, continuando a solução jurídica adotada a valer
para os demais campos do direito. É a hospedagem - desculpem-me a irreverência - da “tributação
gay”, porque o fato desconsiderado só o é para o direito tributário, continuando a valer, sem supe-
ração, para os outros ramos do direito. Isso admite que, por exemplo, uma doação continue sendo
tributada pelo imposto de transmissão estadual (pois no plano civil é essa a natureza do negócio
jurídico) embora possa vir a ser tributada simultaneamente pelo Município, se com base no artigo
13 vier a ser considerada como compra e venda pelo fisco municipal ou federal.
A terceira inconstitucionalidade está nas hipóteses do § 1º, que enuncia duas hipóteses de descon-
sideração entre outras - vale dizer, qualquer outra idealizada pelo Fiscal para desconsiderar o ato
jurídico poderá ser utilizada. Os princípios da tipicidade fechada, estrita legalidade e reserva formal
da lei são implodidos, valendo, além das hipóteses enunciadas, qualquer outra que os humores da
Fiscalização desejarem. Há nítida maculação dos princípios da legalidade e da segurança jurídica
expostos nos artigos 5º, caput, e 150, inciso I, da Constituição Federal, assim redigidos:
“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade (...).
‘Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça’ (grifos meus).
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Um último aspecto diz respeito ao princípio da irretroatividade assegurado pelo artigo 5º, inciso
XXXVI, da CF, assim redigido:
‘XXXVI - A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.’
Por tal princípio, se constitucionais fossem, que não são os referidos dispositivos, não seriam
aplicáveis às operações anteriores à edição da MP nº 66/2002”.7

Tantas foram as críticas de todos os juristas - inclusive os que compõem o Conselho de Estudos
Jurídicos da Federação do Comércio, a saber, entre eles: Oscar Dias Corrêa, Américo Masset
Lacombe, Ney Prado, Damásio de Jesus, Aires Fernandino Barreto, Fátima Fernandes Rodrigues de
Souza, Marilene Talarico Martins Rodrigues, Fernando Passos, Edvaldo Brito, Gastão Alves de Toledo,
Antonio Carlos Rodrigues do Amaral -, que o Congresso não converteu em lei a medida provisória,
perdendo, pois, eficácia ex tunc, ou seja, desde sua promulgação. Exceção feita às relações decor-
rentes do período entre sua edição e a não-conversão (autos de infração lavrados no curto período
mencionado) - que, por força do § 11 do artigo 62 da Constituição Federal, à falta de regulação do
Congresso Nacional, tiveram eficácia assegurada.8

É de se lembrar que a matéria objeto do presente parecer é anterior à MP 66/92, não sendo, pois,
abrangida pelos artigos 13 a 19 da MP, que, se fossem convertidos em lei - que não foram -, conti-
nuariam de manifesta inconstitucionalidade formal e material, além de não poderem alcançar a situação
dos consulentes, em face do princípio da irretroatividade.9

De qualquer forma, no momento, não há possibilidade de aplicação da denominada norma “anti-
elisão” da LC 104/01, pois os procedimentos mencionados ainda não foram veiculados por legislação
ordinária. Vale dizer, se constitucional fosse, que não é, o parágrafo único introduzido no art. 116 do CTN
pela LC 104/01 não poderia produzir efeitos, à falta de regulamentação procedimental, não podendo a
Receita Federal autuar os consulentes, na medida em que pretende desconsiderar atos jurídicos perfeitos,
aplicando técnica anti-elisiva ainda não eficaz no ordenamento jurídico do país.

Um segundo aspecto de não menor relevância deve ser considerado, à luz do que dispõem os
arts. 109 e 110 do CTN, sempre interpretados conjuntamente.

Estão referidas normas assim redigidas:

Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteú-
do e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos
efeitos tributários.

7 Considerações sobre a norma anti-elisão. Revista Dialética, nº 87, p. 94-95, dez. 2002.
8 O § 11 do art. 62 está assim redigido: “Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição
ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua
vigência conservar-se-ão por ela regidas”. Sobre ele escrevi: “Tanto no texto pretérito como no atual a rejeição ou não-
aprovação de medida provisória tira-lhe a eficácia e a vigência”. 
As relações jurídicas decorrentes, todavia, devem ser, definitivamente, conformadas por decretos legislativos do Congresso
Nacional.
Pode ocorrer, todavia, de o Parlamento não o elaborar, não podendo aquelas relações decorrentes da medida provisória que
perdeu vigência e eficácia ex tunc ficar em estado de ‘provisoriedade’ permanente. Houve por bem o constituinte impor sanção
ao Congresso Nacional, que, se for omisso, perderá sua competência regulatória, tornando-se definitivas suas determinações,
nos exatos termos em que nasceram, na veiculação do Executivo.
Em outras palavras, para aquelas relações, as medidas provisórias continuam existindo nos exatos termos em que forem regu-
ladas, não mais sobre elas podendo o Congresso Nacional atuar para modificá-las. À evidência, tal direito adquirido é a própria
relação e não ao regime jurídico que poderá ser alterado no futuro, por outra medida provisória ou por lei” (Comentários à
Constituição do Brasil, ob. cit., p. 510. v. 4, t. 1).
9 Reza o artigo 5º, XXXVI, da CF: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.
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Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e
formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas
Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir
ou limitar competências tributárias.

A disposição de lei complementar impõe ao legislador tributário o respeito aos princípios, normas
e institutos de direito civil explícitos ou implícitos na Constituição. Todo instituto, princípio ou norma de
direito civil que não estiver em conflito com a lei suprema é constitucional e a legislação tributária não
poderá alterá-lo.

Vale dizer, o direito civil só pode ser produzido pelo legislador civil e o direito tributário, pelo legis-
lador tributário, não podendo este último mudar a definição, o conteúdo e o alcance de conceitos, insti-
tutos, formas e princípios perfilados pelo legislador civil, para definir ou limitar competências tributárias.
Poderá dar efeitos tributários aos princípios, institutos e normas de direito civil, mas não desfigurá-los
para fins tributários. É isto o que determinam os dois referidos artigos.10

Ora, o que a medida provisória revogada pretendia era “desconsiderar”, mediante norma anti-eli-
siva, o ato praticado à luz do direito privado, apenas para efeitos tributários, mantendo, curiosamente,
toda sua eficácia e validade no campo do direito privado. Atribuía ao instituto, ao negócio jurídico ou ao
ato, enfim, um outro perfil, diferente de sua conformação no âmbito do direito privado, para fins de alargar
a competência tributária, mantendo-o íntegro, entretanto, para efeitos civis. Esta ostensiva violação aos
artigos 109 e 110 do CTN, perpetrada pela Lei Complementar 104/91, é que levou a maioria dos depu-
tados a não converter os artigos 13 a 19 da referida MP em lei.11

10 Sérgio Feltrin Corrêa esclarece: “A Constituição Federal é sempre uma obra resultante 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 formas de direito privado, utilizados de modo expresso ou implícito pelas Constituições ou Leis Orgânicas dos
entes ali enumerados.
Embora o presente artigo reafirme algo induvidosamente imutável, tenha-se em mente que o legislador atuou com partiocular
sabedoria ao registrar e impor as limitações constantes do art. 110. Ora, sendo impossível 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 verdade 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 vaguidade das normas da Constituição, mas, em face da supremacia constitucional, não pode modificar o sig-
nificado destas’ (ob. cit., infra, p. 82)” (Código Tributário Nacional Comentado. Revista dos Tribunais, 1999, p. 468).
11 Alberto Xavier escreveu: “A mais singela comparação entre as citadas disposições da MP 66/2002 e da LC 104/2001 revela
que as primeira não só ultrapassaram largamente escopo da segunda, como também são com ela logicamente contraditórias.
3. Ultrapassaram largamente o escopo da LC 104/2001 porque esta se limitou a autorizar a lei ordinária a estabelecer os pro-
cedimentos para a desconsideração dos atos jurídicos, mas não assim para alargar o círculo dos atos ou negócios suscetíveis
de desconsideração. Ora, enquanto a LC 104/2001 tinha restringido tal círculo às hipóteses de simulação, como inequivoca-
mente resulta da expressão dissimular (simulação relativa), o art. 13 da MP 66/2002 chega ao absurdo de afirmar que o nele
disposto não se aplica aos casos de dolo, fraude ou simulação. Ao invés, afirma serem passíveis de desconsideração atos em
que se verifique, entre outros fundamentos não tipificados, a ocorrência de ‘falta de propósito negocial’ ou ‘abuso de forma’,
considerando-se indicativo de falta de propósito negocial a opção pela forma mais complexa ou mais onerosa para os envol-
vidos entre duas ou mais formas para a prática de determinado ato e considerando abuso de forma jurídica a prática de ato ou
negócio jurídico indireto que produza o mesmo resultado econômico do ato ou negócio jurídico dissimulado (art. 14).
4. É de tal modo evidente o caráter exorbitante e contraditório da lei ordinária (medida provisória) em relação ao que estabelece
a lei complementar, que a invalidade das disposições em causa resulta direta e imediatamente de violação da hierarquia consti-
tucional das fontes de produção jurídica.
5. Mais grave é, porém, o fato de tal violação atingir na sua essência o princípio básico do Sistema Tributário Nacional que é o
princípio da legalidade da tributação, da essência de qualquer Estado de Direito, segundo o qual é vedado ‘exigir’ ou aumentar
tributo sem lei que o estabeleça’ (art. 150, I, da Constituição)” (Revista Tributária e de Finanças Públicas, ano 10, n. 47, p. 39,
nov.-dez. 2002).
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Ora, no caso presente, todas as operações continuaram válidas e incontestes, formalmente, pro-
duzindo seus efeitos no plano do direito privado. Considerou, todavia, o Banco Central que tais ope-
rações “válidas” e não “anuladas” praticadas entre as “concessionárias de veículos” e seus “clientes” -
ambos fora da competência fiscalizatória do Banco Central -, na sua “formatação” não modificada pelo
aditivo, deixariam de ser válidas, exclusivamente, para efeitos da ação desconsiderativa praticada pela
Receita Federal.

Em outras palavras, a aquisição dos veículos junto às concessionárias, mediante contratos adi-
tados e que continuaram a valer para efeitos de direito privado, sem qualquer espécie de contestação
entre os diretamente interessados, e celebrados em estrita consonância com a “lei civil”, continuaram
e continuam válidos em seus efeitos civis. Foram, todavia, “alterados” para efeitos tributários, e, com
base em uma exegese “às avessas” dos arts. 109 e 110 do CTN, passaram a ser lidos como se tais
normas estivessem a permitir que a lei tributária alterasse contratos do direito privado exclusivamente
para fins tributários, permanecendo, entretanto, intangíveis para os próprios efeitos civis!!!12

E tomada de zelo incompetente - no caso, o vocábulo é utilizado não para definir a incapaci-
dade jurídica dos servidores do Banco Central, a quem respeito, mas para esclarecer estar a matéria
fora de sua área de atuação funcional - a autarquia decidiu acatar a interpretação “às avessas” e
injurídica da Receita Federal para entender que tal “comportamento legítimo”, do ponto de vista do
direito civil (tanto que as relações celebradas entre os adquirentes de automóveis das revendedoras
restaram “não modificadas” em seus efeitos, permanecendo como atos jurídicos perfeitos e acabados)
e rigorosamente legítimos à luz também da legislação penal, seriam, exclusivamente, para “efeitos
tributários” ilegítimos.

Na verdade, a Receita Federal, competente para fiscalizar IOF, objetivando receber valores mais
elevados a título desse tributo, alterou institutos de direito privado, ampliando ilegitimamente a sua com-
petência impositiva. Contrariando a lei, desfigurou instituto próprio do direito civil, pretendendo manejar
instrumentos elisivos sem respaldo na lei tributária. O Banco Central, por outro lado, incompetente para
cuidar de matéria tributária, houve por bem considerar de “gravidade” a atuação da instituição, e “legal”
a ilegal ação da Receita, sem, contudo, impugnar, no âmbito do direito civil, os negócios jurídicos men-
cionados na consulta, celebrados pelos participantes. Com efeito, os contratos não foram modificados e
seus efeitos foram plenamente realizados e reconhecidos, não tendo sido desconsiderados perante a
legislação civil, porque absolutamente corretos e legais.

Assim, tanto o Banco Central quanto a Receita Federal pretendem aplicar, a fatos ocorridos no
período compreendido entre junho e dezembro de 1997, a disposição do art. 13 da MP nº 66/02, que,
além de se tratar de legislação posterior e de não ter, sequer, sido jamais convertida em lei, violenta
os arts. 109 e 110 do CTN, em clara agressão a direitos dos contribuintes, os quais poderão, inclu-
sive, acionar o Banco Central, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Nessa hipótese,

12 Hugo de Brito Machado ensina: “Se um conceito jurídico, seja legal ou doutrinário, é utilizado pela Constituição, não poderá ser
alterado pelo legislador, nem muito menos pelo intérprete. O art. 110 do CTN determina que ‘...a lei tributária não pode alterar a
definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela
Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir
ou limitar competências tributárias’. Não o pode a lei, vale repetir, nem muito menos o intérprete. A razão é simples. Se a
Constituição referiu-se a um instituto, conceito ou forma de Direito privado para definir ou limitar competências tributárias, obvia-
mente esse elemento não pode ser alterado pela lei. Se a Constituição fala de mercadoria ao definir a competência dos Estados
para instituir e cobrar o ICMS, o conceito de mercadoria há de ser o existente no Direito Comercial. Admitir-se que o legislador
pudesse modificá-lo seria permitir ao legislador alterar a própria CF, modificando competências tributárias ali definidas.
Não se há de exigir que a Constituição tenha estabelecido a definição, o conteúdo e o alcance dos institutos, conceitos e formas
para que estes sejam inalteráveis pelo legislador. Basta que tenha utilizado um instituto, um conceito ou uma forma de Direito pri-
vado para limitar a atividade adaptadora do legislador. Se a constituição estabelecesse um conceito, evidentemente este seria
inalterável pelo legislador, independentemente da regra do CTN” (Curso de Direito Tributário. 22. ed. Malheiros, p. 101-102).



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 56, n° 174, p. 19-52, jul./set. 2005 27

D
ou

tri
na

a autarquia, por sua vez, deverá chamar à lide, para efeitos de fazer valer seu direito de regresso, nos
termos do art. 37, § 5º, da CF, os senhores agentes que atuaram na descabida ação, dada a impres-
critibilidade de sua responsabilidade, pois, se não agiram com dolo - não creio que o tenham feito -
agiram com culpa.13

Um terceiro aspecto preambular.

O § 4º do artigo 44 da Lei 4.595/64 está assim redigido:

§ 4º. As penas referidas nos incs. III e IV, deste artigo, serão aplicadas quando forem verificadas infrações
graves na condução dos interesses da instituição financeira ou quando da reincidência específica, devidamente

caracterizada em transgressões anteriormente punidas com multa (grifei),

sendo o caput do seguinte teor:

As infrações aos dispositivos desta lei sujeitam as instituições financeiras, seus diretores, membros de conselhos
administrativos, fiscais e semelhantes, e gerentes, às seguintes penalidades, sem prejuízo de outras estabelecidas

na legislação vigente (grifei).

É de boa técnica legislativa que os parágrafos de um artigo explicitem o conteúdo do caput,
abrindo exceções ou esclarecendo situações.14

Ora, o caput do art. 44 faz clara menção a que as infrações definidas são “infrações aos dis-
positivos desta lei”, ou seja, são comportamentos violadores aos dispositivos que dizem respeito ao
campo de atuação do Banco Central e das instituições financeiras, no âmbito do sistema financeiro.

Em nenhum momento, o caput estabelece que as infrações à “lei tributária” também serão punidas
pelo Banco Central, até porque não tem o Banco Central competência para aplicar tal tipo de punição.

Ora, o § 4º, ao mencionar “infrações graves na condução dos interesses da instituição finan-
ceira”, à evidência, cuidou daquelas infrações à legislação (Lei 4.595/64) de regência do sistema
financeiro, que poderiam colocar em risco a própria instituição. Jamais, por exegese superficial,
basear-se em ato legislativo inexistente à época dos fatos e que, quando editado posteriormente (MP
66/02), ademais de não poder produzir efeitos retroativos, teve sua eficácia fulminada ex tunc, não
sendo convertido em lei.

Em outras palavras, reconhece o Banco Central que a “grave infração” não é financeira, mas
decorrente dos humores exegéticos - sem base em lei - da Receita Federal, que pretendeu aplicar

13 O art. 37, §§ 5º e 6º, da CF está assim redigido: 
“§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem pre-
juízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. 
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa”.
14 Vicente Rao ensina: “Processo lógico-sistemático. O processo lógico-sistemático em mais não consiste senão no processo
comparativo ensinado pela Lógica e revestido de certas peculiaridades próprias das ciências jurídicas. Os processos filológicos
e lógico-analítico se detêm no conteúdo do texto, ou disposição, ao passo que o processo lógico-sistemático introduz, no exame
dos textos, elementos estranhos, pois realiza o confronto de um texto com outro texto da mesma lei (exame do contexto da lei),
ou com os textos de outras leis do mesmo sistema jurídico, ou, até mesmo, com textos de outros sistemas jurídicos positivos
(direito comparado), desde que todos versem sobre o mesmo instituto ou a mesma relação.
Melhor se apura o pensamento contido em uma sentença, quando se a enquadra na ordem sistemática do conjunto de dispo-
sições de que faz parte, ou quando se a confronta com disposições outras, mas ligadas, todas, entre si, por identidade ou
afinidade de princípios” (O direito e a vida dos direitos, Resenha Universitária, 1977, v. 1, t. 3, p. 470).
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norma anti-elisão invertendo o texto dos arts. 109 e 110 do CTN e utilizando, com efeitos retroativos,
medida provisória posterior, de tão densa inconstitucionalidade, que não chegou, sequer, a ser con-
vertida em lei (MP 66/02, art. 13)!!!15

Em primeiro lugar, porque, segundo a propedêutica do direito administrativo, “discricionariedade”
não é sinônimo de “arbitrariedade”. É o poder outorgado pela lei à Administração, para, dentro de limites
legalmente preestabelecidos, agir com certa margem de flexibilidade. Os padrões comportamentais insti-
tuídos pela lei, todavia, são de observância obrigatória, risco de a discricionariedade pretendida permitir
à autoridade comportamento semelhante ao traduzido na célebre frase de Luiz XIV: “L’état c’est moi”,
alterada por “La loi c’est moi”.16

O segundo aspecto, que não se pode olvidar, é que se mostra inadmissível cogitar de “norma
penal em branco”, pois, em matéria sancionatória, vigora o princípio de que nulla poena, sine lege. Tal
princípio, transposto para o direito tributário - natureza da única suposta infração imputada aos con-
sulentes - tem sua contrapartida também na máxima nullum tributum, sine lege.17

Em outras palavras, a pretendida “infração grave na condução dos interesses da instituição finan-
ceira” - algo só admissível se a infração financeira pudesse colocar em risco a própria instituição -
decorre da insustentável aplicação de norma anti-elisão, sem respaldo legal - pois a lei que tornará
eficaz a referida norma não foi ainda produzida - e em franca violação aos institutos, princípios e nor-
mas de direito civil, uma vez que as autoridades envolvidas não impugnaram os negócios jurídicos cele-
brados, que, no âmbito do direito privado, não tiveram que ser anulados, produzindo todos seus efeitos,
nos termos em que foram acordados!!!

A autuação do Banco Central feriu o art. 44, pois cuida de matéria não pertinente à Lei do
Sistema Financeiro (4.595/64), mas à lei tributária, para cuja fiscalização e lançamento não tem o
Banco Central competência para atuar.18

15 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, sobre a pena de eficácia ex tunc escreve: “Se a medida não for convertida em lei no prazo
constitucional, ela perde efeitos desde a sua edição. Assim, reitere-se, perdem efeito, desfazem-se as conseqüências até então
produzidas, salvo disciplinamento especial dado em lei pelo Congresso Nacional” (Comentários à Constituição Brasileira de
1988. Saraiva, p. 389, v. 1). O princípio continuava o mesmo após a EC nº 32, apenas convalidando-se os atos no período após
60 dias de sua regração a não-conversão considerava ex tunc. 
16 Diogo de Figueiredo lembra que: “Ato discricionário, por outro lado, será aquele em que a Administração se encontra com
possibilidade de escolha de sua oportunidade, de sua conveniência, do modo de sua realização, do alcance dos seus efeitos,
do seu conteúdo jurídico, das suas condições acessórias, do momento de sua exeqüibilidade ou do destinatário ou destinos de
sua vontade. Todas as opções dentro dos limites estabelecidos pela lei” (Curso de Direito Administrativo. Forense, 1996, p. 106).
17 Em seu clássico Natureza e interpretação das leis tributárias (Tradução de Rubens Gomes de Souza. Ed. Financeiras S.A.,
p. 46), Ezio Vanoni lembra a lição de Avezza na linha da rigidez absoluta da hermenêutica tributária: “Avezza, que professou a
teoria da interpretação rígida, embora admitindo, dentro de certos limites, uma interpretação lógica, apóia-se, para justificar a
sua doutrina, nos que sustentam que a lei tributária é lei restritiva e limitativa de direitos. O imposto, subtraindo sempre uma
parte das riquezas do cidadão, limita-lhe os direitos patrimoniais. Por outro lado, a lei tributária, impondo determinadas obri-
gações ao cidadão no interesse de tributação (obrigação de levar a registro, de usar papel selado, de apresentar denúncia, etc.),
impõe limites à atividade dos cidadãos, restringindo e disciplinando na liberdade originária.
O conceito de que a lei tributária limita o exercício dos direitos, e portanto exige normas interpretativas inspiradas por critérios
rígidos, é acolhido por muitas sentenças e comentários de Jurisprudência”.
18 Escrevi: “Ruy Barbosa Nogueira já disse: ‘Ninguém é obrigado a escolher entre várias formas legais possíveis, aquela que
seja sujeita a impostos mais altos’, referindo-se inclusive à doutrina do Prof. Von Walis, da Universidade de Munique, formulada
no mesmo sentido.
Por outro lado, a matéria discutida nas IV Jornadas Luso-Hispano-Americanas de Estudos Tributários mereceu a seguinte con-
clusão: ‘As Jornadas entendem que o conceito de ‘evasão tributária’ deve restringir-se às condutas ilícitas adotadas pelo con-
tribuinte para evitar, reduzir ou retardar o pagamento de tributo devido; e que o conceito de elisão deve ser reservado àquelas
condutas que, por meios lícitos, evitam ou retardam a ocorrência do fato gerador ou reduzem os efeitos que lhe seriam próprios,
tendo, na ocasião, Fábio Fanucchi relatado o notável estudo sobre a matéria de Antônio Roberto Sampaio Dória, hoje em livro
(Elisão e evasão fiscal)” (Da sanção tributária. Saraiva, 1998, p. 33).



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 56, n° 174, p. 19-52, jul./set. 2005 29

D
ou

tri
na

E as normas sancionatórias em branco são inadmissíveis, no direito tributário, como já men-
cionado anteriormente neste parecer.19

Passo, agora, a responder às questões formuladas, adotando a breve introdução de Léo
Krakowiak, em parecer intocável, que assim descreve as operações praticadas pelos consulentes:

Segundo resulta da documentação enviada por V. Sas relativamente ao assunto acima referenciado, a
instituição tem concedido financiamento destinado a incrementar capital de giro das empresas
revendedoras de veículos, que se obrigam ao pagamento das quantias mutuadas mediante emissão
de cédulas de crédito comercial garantidas por penhor cedular de veículos de sua propriedade, nas
quais figuram terceiros como co-obrigados intervenientes avalistas e intervenientes garantidores.
Posteriormente, mediante aditamento na cédula de crédito comercial, com a anuência do Banco e
da empresa emitente de tal cédula, ocorre substituição e reforço da garantia pignoratícia, que desa-
parece, figurando em seu lugar alienação fiduciária constituída, em favor da instituição, nos termos
do art. 66 da Lei nº 4.728/65, com a redação que lhe foi dada pelo DL nº 911/69, por aqueles ter-
ceiros co-obrigados, tendo por objeto um veículo de sua propriedade. É o que se infere da cláusula
terceira da minuta de instrumento de primeiro aditamento à cédula de crédito comercial, que integra
a documentação remetida para exame.20

19 JARACH, Dino. Curso Superior de Derecho Tributario, p. 298: “Lo que es relevante es únicamente que se haya realizado o
no el hecho imponible en su significación económica de acuerdo con los principios ya explicados.
Aplicar el principio de la consideración económica sólo cuando existe el propósito de evasión fiscal, lejos de ser una doctrina
más favorable al contribuyente, choca contra el principio constitucional de legalidad, porque significa gravar un hecho que, de
por si, no estaría sometido al impuesto, solamente porque se entiende que existió un propósito de evasión fiscal. En cambio,
yo digo: un hecho, de acuerdo con su naturaleza y según el principio de consideración económica, entra en la definición legal
del hecho imponible, y, en consecuencia, está sometido al impuesto, exista o no el propósito de evasión fiscal; o bien un deter-
minado hecho de la vida real no se encuadra en la previsión legal del legislador y entonces, exista o no propósito de evasión
fiscal, no puede estar sometido al impuesto, y si se lo somete, se aplica la ley en forma arbitraria”.
20 O artigo 66 da Lei 4.728/65 estava assim redigido: “Art. 66. Nas obrigações garantidas por alienação fiduciária de bem móvel,
o credor tem o domínio da coisa alienada, até a liquidação da dívida garantida. 
§ 1º A alienação fiduciária em garantia somente se prova por escrito, e seu instrumento, público ou particular, qualquer que seja
o seu valor, cuja cópia será arquivada no registro de títulos e documentos, sob pena de não valer contra terceiros, conterá o
seguinte:a) o total da dívida ou sua estimativa; b) o prazo ou a época do pagamento; c) a taxa de juros, se houver; d) a descrição
da coisa objeto da alienação e os elementos indispensáveis à sua identificação. 
§ 2º O instrumento de alienação fiduciária transfere o domínio da coisa alienada, independentemente da sua tradição, continuando o
devedor a possuí-la em nome do adquirente, segundo as condições do contrato, e com as responsabilidades de depositário.
§ 3º Se, na data do instrumento de alienação fiduciária, o devedor ainda não tiver a posse da coisa alienada, o domínio dessa
se transferirá ao adquirente, quando o devedor entrar na sua posse.
§ 4º Se a coisa alienada em garantia não se identifica por números, marcas e sinais indicados no instrumento de alienação
fiduciária, cabe ao proprietário fiduciário o ônus da prova, contra terceiros, da identidade dos bens do seu domínio que se
encontram em poder do devedor. 
§ 5º No caso de inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário pode vender a coisa a terceiros e aplicar o preço da
venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apu-
rado, se houver. 
§ 6º Se o preço da venda não bastar para pagar o crédito do proprietário fiduciário e despesas, na forma do parágrafo anteri-
or, o devedor continuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo devedor apurado.
§ 7º É nula a cláusula que autorize o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia, se a dívida não for paga
no seu vencimento. 
§ 8º O proprietário fiduciário, ou aquele que comprar a coisa, poderá reivindicá-la do devedor ou de terceiros, no caso do § 5°
deste artigo. 
§ 9° Aplica-se à alienação fiduciária em garantia o disposto nos artigos 758, 762, 763 e 802 do Código Civil, no que couber. 
§ 10. O devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em garantia, ficará sujeito à
pena prevista no art. 171, § 2°, inciso I, do Código Penal”, tendo o DL 911/69 alterado para a seguinte redação: “Art. 66. A alie-
nação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independen-
temente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as respon-
sabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal. 
§ 1º A alienação fiduciária somente se prova por escrito e seu instrumento, público ou particular, qualquer que seja o seu valor,
será obrigatoriamente arquivado, por cópia ou microfilme, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor, sob pena
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Destarte, com esse primeiro aditamento, a estrutura do financiamento altera-se apenas quanto à
garantia, livrando-se a revendedora financiada do ônus real do penhor então constituído, que é
substituído pela garantia da alienação fiduciária. Juridicamente o que ocorre é passarem os co-obri-
gados de responsáveis solidários, que respondiam com seu patrimônio mas sem outorga de
específica garantia real, a ser garantidores mediante a outorga de alienação fiduciária, mantendo-
se a sua responsabilidade, tal como assumida na cédula de crédito comercial. Pelo que se infere
dos modelos dos instrumentos consubstanciadores desse aditamento, o auto então ofertado em
garantia fiduciária é adquirido pelo interveniente prestador desta, junto à própria revendedora.
Assim, pagando o débito da revendedora junto à instituição, o interveniente, que se torna credor
daquela por esse pagamento, vê compensado o seu crédito com o débito junto a ela contraído
quando da aquisição do veículo.21

Eventualmente pode ocorrer um segundo aditamento. pelo qual é substituído o bem objeto de alienação
fiduciária em garantia por outro adquirido da mesma revendedora, nas condições do primeiro.

Concluindo que:

de não valer contra terceiros, e conterá, além de outros dados, os seguintes: a) o total da divida ou sua estimativa; b) o local e
a data do pagamento; c) a taxa de juros, as comissões cuja cobrança for permitida e, eventualmente, a cláusula penal e a esti-
pulação de correção monetária, com indicação dos índices aplicáveis; d) a descrição do bem objeto da alienação fiduciária e
os elementos indispensáveis à sua identificação. 
§ 2º Se, na data do instrumento de alienação fiduciária, o devedor ainda não for proprietário da coisa objeto do contrato, o
domínio fiduciário desta se transferirá ao credor no momento da aquisição da propriedade pelo devedor, independentemente
de qualquer formalidade posterior. 
§ 3º Se a coisa alienada em garantia não se identifica por números, marcas e sinais indicados no instrumento de alienação
fiduciária, cabe ao proprietário fiduciário o ônus da prova, contra terceiros, da identidade dos bens do seu domínio que se
encontram em poder do devedor.
§ 4º No caso de inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário fiduciário pode vender a coisa a terceiros e aplicar preço
da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura
apurado, se houver.
§ 5º Se o preço da venda da coisa não bastar para pagar o crédito do proprietário fiduciário e despesas, na forma do parágrafo
anterior, o devedor continuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo devedor apurado. 
§ 6º É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia, se a dívida não for paga
no seu vencimento.
§ 7º Aplica-se à alienação fiduciária em garantia o disposto nos artigos 758, 762, 763 e 802 do Código Civil, no que couber. 
§ 8º O devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em garantia, ficará sujeito à
pena prevista no art. 171, § 2º, inciso I, do Código Penal.
§ 9º Não se aplica à alienação fiduciária o disposto no artigo 1.279 do Código Civil.
§ 10. A alienação fiduciária em garantia do veículo automotor deverá, para fins probatórios, constar do certificado de Registro,
a que se refere o artigo 52 do Código Nacional de Trânsito”.
21 Maria Helena Diniz assim se refere no direito civil ao vocábulo “fiduciário”: “Fiduciário. Direito civil. 1. Proprietário pro tempore
da coisa gravada, que lhe é transferida, na alienação fiduciária em garantia, somente com a posse indireta, independentemente
da sua tradição, tendo não só a obrigação de devolver o domínio daquele bem assim que o fiduciante pagar integralmente seu
crédito, quitando no próprio título para a respectiva baixa, como também o direito de vendê-lo a terceiro, a fim de se pagar, sem
necessidade de excussão judicial, se inadimplente o fiduciante. 2. Aquele em quem o fiduciante confia e transmite a titularidade de
um direito para a guarda e administração de bens ou para a garantia de pagamento de uma dívida, que terá, então, com o cumpri-
mento do pactuado, o dever de restituir o bem que lhe foi dado em confiança. 3. Negócio que tem por finalidade alguma operação
fiduciária. 4. É o primeiro herdeiro ou legatário instituído, e o único intituído, que transmite por sua morte, a tempo ou sob certa
condição, a herança legada ao fideicomissário (Itabaiana de Oliveira). É, portanto, um herdeiro ou legatário instituído sob a
condição resolutória de transmitir. Tem o dever de conservar a fideicomitida para depois restituí-la ao fideicomissário, pois o fide-
icomitente sita nele sua confiança, entregando-lhe com o encargo de conservá-los e de devolvê-los, de modo que, se o testador
permitir, expressamente, a alienação da fideicomitida por parte do fiduciário, não haverá fideicomisso. Entretanto, embora o
fiduciário tenha que conservar o bem recebido, isso não significa inalienabilidade absoluta, uma vez que a lei lhe autoriza alienar
sob condição resolutiva, só que, com a abertura do fideicomisso, o fideicomissário poderá reivindicar do adquirente a coisa
alienada tornando sem efeito a alienação feita pelo fiduciário” (Dicionário Jurídico. Saraiva, v. 2, p. 546).
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Essa operação globalmente considerada, em nosso v. entendimento, apresenta apenas um fato gera-
dor do imposto sobre operações financeiras, que corresponde ao financiamento efetuado pela insti-
tuição à revendedora, mediante a cédula de crédito comercial com garantia pignoratícia. No posterior
aditamento, o que sucede é, simplesmente, a substituição de garantia, não dos obrigados nesse titulo,
que continuam responsáveis pelo adimplemento da obrigação contraída pela revendedora. A subse-
qüente liquidação do débito pelo interveniente garante dador de garantia fiduciária e não altera a estru-
tura dessa operação, que continua com o mesmo credor e os mesmos co-obrigados.
(...) Assim sendo, tal aditamento não se subsume a qualquer hipótese de incidência desse tributo, vez
que não implica uma operação financeira mas apenas a alteração na garantia constante da relação
negocial consubstanciada no financiamento do capital de giro da revendedora.22 A substituição de um
tipo de garantia real, o penhor, pela alienação fiduciária em garantia não é operação de crédito.

Tem razão o eminente advogado. Com efeito, o artigo 3º do Decreto nº 2.219, de 02.05.97,
que regulamenta o IOF, estabelece que:

Art. 3º. O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação,
ou sua colocação à disposição do interessado (Lei nº 5.172/66, art. 63, inciso I),

não havendo qualquer entrega de montante ou valor nas operações mencionadas. A novação que
se perfaz, nos termos do art. 360 do Código Civil (mesma redação do artigo 999 do Código Civil de 1917):

Art. 360. Dá-se a novação: I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e subs-
tituir a anterior; II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor; III - quando,
em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este”,

não é aplicável à espécie, por não se configurar o tríplice requisito a que se refere o artigo
mencionado. O art. 361, inclusive, ao admitir duas obrigações sucessivas - que não é o caso mencio-
nado na consulta, em que há mero aditamento -, não considera novação a segunda obrigação, se ape-
nas confirma a primeira.23

É por fim de se lembrar que o fato de se ter assegurado garantia aditiva não conforma a
hipótese mencionada no Decreto 2.219/97, cujo artigo 3º apenas se refere ao saldo devedor da conta
corrente de depósito (§ 3º do art. 3º).24

Como se percebe, à falta de lei tributária e de lei do sistema financeiro que autorizassem tal con-
duta, pretender o Banco Central adotar imposição decorrente de norma anti-elisão ainda não regu-
lamentada - porque objeto de disciplina instituída por medida provisória com eficácia perdida ex tunc,
devido à sua não-conversão em lei - e aplicar disposição sancionatória, apenas cabível no caso de

22 Na clássica Enciclopédia Saraiva de Direito de Limongi França, v. 13, p. 94. Dávio Prado Zarzana explica o conceito amplo
e contábil de capital de giro: “1. Conceito. Do ponto de vista estritamente contábil, o termo é definido como o excesso do ativo
corrente sobre o passivo corrente.
Já para a administração financeira, capital de giro é o ativo corrente da firma. uma vez que, para o administrador financeiro, o
interesse maior reside na determinação do volume ótimo de cada um de seus componentes, ou seja, dos volumes de Caixa,
Títulos Negociáveis, Valores a Receber e de Estoques. 
Ao capital de giro da contabilidade corresponde o capital de giro líquido da administração financeira”.
23 Está o artigo 361 do Código Civil assim redigido: “Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obri-
gação confirma simplesmente a primeira”, Nelson e Rosa Nery elencam duas ementas explicativas da inexistência do animus novandi:
Animus novandi. Ausência. Ausente o animus novandi, não se configura novação, porque não desaparece a obrigação original. O ânimo
de novar verifica-se na declaração das partes, ou resulta de modo inequívoco de obrigações incompatíveis (2º TACivSP, 10ª Câm., Ap.
604.309-0/4, Rel. Juiz Soares Levada, v.u., j. em 31.01.01” (Código Civil Anotado e Legislação Extravagante. 2. ed. Revista dos
Tribunais, 2003, p. 309).
24 O § 3º do art. 3º do Decreto nº 2.219/97 está assim redigido: “§ 3º. Considera-se nova operação de crédito o financiamento
de saldo devedor de conta corrente de depósito, correspondente a crédito concedido ao titular, quando a base de cálculo do
IOF for apurada pelo somatório dos saldos devedores diários”.
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violação à lei do sistema financeiro (§ 4º do art. 44 da Lei 4.595/64), como se fosse possível estendê-
la à matéria tributária, em especial e ilegal exegese, é, em verdade, trilhar o caminho da maculação
extrema aos princípios constitucionais de lei complementar e de lei ordinária.

Não vejo nenhuma consistência jurídica na exegese do Banco Central na formulação pretendida.

Por fim, uma observação de natureza técnica. A expressão “capital de giro” de uma empresa,
para efeitos econômicos, hospeda o capital necessário para atuar em toda sua atividade, exceção feita
àquele “necessário a seus investimentos”. Tudo o que disser respeito à movimentação da empresa
(pagamento de funcionários, compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços, financiamento
de operações a prazo, etc.) é alcançado pelo conceito de “capital de giro”.25

O próprio financiamento a consumidor - embora não esteja neste aspecto a essência das
questões formuladas, sendo mero derivativo da suposta e inexistente elisão fiscal do IOF - é passível
de ser realizado com a utilização do capital de giro obtido por financiamento da instituição financeira.
Trata-se mesmo de uma das modalidades de utilização do capital de giro, visto que o dinheiro é um
bem fungível, nem sempre sendo possível a detecção da vinculação entre a origem dos recursos -
ainda que legal - e a destinação a serviços ou empresas, nesta ou naquela finalidade.

Em outras palavras, na legislação comercial, não se descaracteriza como “capital de giro” aque-
le destinado a desenvolver as finalidades essenciais da instituição, entre elas, no caso de instituições
financeiras, a de financiar diretamente o capital de giro de empresas mercantis, que, com este capi-
tal, podem financiar seus clientes, em relação já fora do âmbito da instituição financeira.

Não vejo, também - embora não esteja aí a essência da questão -, por que razão a empresa
que tem fortalecido seu capital de giro não possa utilizá-lo para financiar seus clientes.26

Por fim, é de se lembrar que as referidas operações foram sempre de conhecimento da fiscalização
do Banco Central, que não se opôs a elas, e da Receita Federal, por decorrência das informações regular-
mente prestadas, nunca tendo havido antes reparo às mesmas, durante o período de negociação.

Ora, por força do art. 146 do CTN, se legal fosse - que não é -, o novo critério adotado em
relação às operações mencionadas, objetivando alargar a imposição tributária, esse novo critério só
poderia valer para o futuro, a teor do artigo 146 do CTN, assim redigido:

A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode
ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto ao fato gerador ocorrido posteriormente
à sua introdução.27

25 Maria Helena Diniz, no verbete capital circulante, ensina: “Capital Circulante. Direito Comercial. É o consumido na produção da indús-
tria, na distribuição de bens e serviços ou no estabelecimento comercial, atendendo a todos os compromissos assumidos, por exemplo,
com matéria-prima, mão-de-obra, combustível, etc. Trata-se do capital de giro, que é o excesso do ativo corrente sobre o passivo cor-
rente. Constitui, portanto, o patrimônio da empresa que está em movimento comercial, servindo para pagar a mão-de-obra, comprar
matéria-prima, suprindo a falta de concordância das receitas e despesas” (Dicionário Jurídico, ob. cit., v. 1, p. 489).
26 Celso Bastos critica as imposições taxativas no sistema financeiro dizendo: “A área financeira, por sua vez, ainda é mais
rebelde ao tratamento normativo. Trata-se de campo extremamente vibrátil, sensível a toda sorte de influências conjunturais e
estruturais. As imposições taxativas neste campo, mais do que regularizarem e racionalizarem os comportamentos dos diver-
sos agentes econômico-financeiros, fazem com que o seu atuar resvale para a marginalidade econômica e para os subterrâ-
neos da economia” (Comentários à Constituição do Brasil, ob. cit., 7 v., p. 341).
27 Américo Lacombe comenta o dispositivo: “Confirma este artigo o princípio geral da imutabilidade do lançamento. Se houver
mudança na valoração jurídica dos dados ou elementos de fato que informam a autoridade administrativa no exercício da ativi-
dade do lançamento, tal mudança só poderá ser considerada quanto a fatos geradores ocorridos após a introdução dessa modi-
ficação” (Comentários ao Código Tributário Nacional. Saraiva, v. 2, p. 303).
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Com base nessa norma, os consulentes não poderiam sofrer qualquer processo tributário ou
financeiro decorrencial.

É de se notar que o artigo fala no “exercício do lançamento”, o que deixa claro ser esse momento,
ou seja, o momento em que a autoridade está lançando aquele em que pode ocorrer a alteração dos
critérios aceitos anteriormente pela administração.

Em face de todo o exposto, respondo sucintamente às seis questões formuladas:

1) Pode a legislação sobre o sistema financeiro aplicar sanções tributárias sobre operações que
se realizam rigorosamente nos padrões exigidos pela lei de regência? 

Não. É de se lembrar que o § 4º do artigo 44 só pode punir infrações à Lei nº 4.595/64, e não
punir eventuais infrações tributárias. Não há possibilidade de aplicar-se a analogia, nesta matéria,
alterando a expressão constante do art. 44 da Lei 4.595/64, “desta lei” para “desta e de qualquer outra
lei, inclusive de natureza tributária”.28

2) As operações mencionadas são legais, à luz do direito tributário ou de legislação sobre o sis-
tema financeiro e suas instituições?

Rigorosamente legais. Ainda não há norma anti-elisiva no Brasil, em face da não-conversão em
lei dos arts. 13 a 19 da MP 66/02. E a própria Lei Complementar nº 104/01, ainda dependente de regu-
lamentação ordinária, é objeto de ação direta de inconstitucionalidade no STF. Não havendo lei tribu-
tária a respeito, à evidência, não se pode pretender considerar violado o que não existe.29 Quanto à
lei financeira (4.595/64), ela foi obedecida, posto que, em nenhum momento, se feriu qualquer dos dis-
positivos daquele diploma, que rege a vida das instituições financeiras. E, por fim, as operações men-
cionadas, no plano do direito civil, não foram modificadas, continuando, até o fim dos prazos estipu-
lados, a ter validade e eficácia.

3) As operações mencionadas exteriorizam uma novação, nos termos do Código Civil?

Não. Quer à luz do Código de 1917, quer à luz do Código Civil ora em vigência - que, na
matéria, reproduziu o texto do anterior -, não houve novação de uma dívida em outra, mas apenas
mero aditamento à primeira obrigação, sem animus novandi. Clóvis Bevilacqua claramente considera
o animus novandi elemento essencial para que a novação se caracterize. Diz: 

28 Ao interpretar o art. 108, inciso I, do CTN, Ricardo Lobo Torres esclarece: “A analogia ganhou prestígio a partir da obra de
Savigny e, também, de Geny e Zitelmann, estas últimas como reação às teses da plenitude do ordenamento jurídico defendi-
das pelo pandetismo positivista. Nada obstante, a analogia demorou a ingressar no Direito Tributário, posto que até mesmo
Savigny e Geny recusavam tal possibilidade, influenciando parcela sensível da doutrina: Blumenstein, Bühler, e, entre nós,
Rubens Gomes de Souza, Alfredo Augusto Becker, Francisco de Souza Matos, Moacir Lobo da Costa e Alberto Xavier. Ao
depois, todavia, modificou-se a orientação doutrinária, podendo-se dizer que a maioria esmagadora da doutrina passou a aceitar
a analogia, exceto para a exigência de tributo não previsto em lei, inclusive no Brasil” (Normas de Interpretação e Integração
do Direito Tributário. 3. ed. Rio de Janeiro; Renovar, p. 119).
29 O XIII Simpósio Nacional de Direito Tributário do Centro de Extensão Universitária, aberto pelo Ministro José Carlos Moreira
Alves, concluiu: “1ª pergunta: Qual a diferença entre elisão e evasão fiscal e quais os limites legais que separam as duas figuras?
Plenário: Elidir é evitar, reduzir o montante ou retardar o pagamento de tributo, por atos ou omissões lícitos do sujeito passivo,
anteriores à ocorrência do fato gerador.
Evadir é evitar o pagamento de tributo devido, reduzir-lhe o montante ou postergar o momento em que se torne exigível, por
atos ou omissões do sujeito passivo, posteriores à ocorrência do fato gerador” (Caderno de Pesquisas Tributárias. Resenha
Tributária/CEU, v. 14, p. 491, 1989).
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Novação é a conversão de uma dívida em outra para extinguir a primeira. Embora muito haja per-
dido da sua primitiva importância, e apareça, muito apagadamente, nos Códigos mais recentes,
como o suíço das obrigações e o alemão, é, ainda, um meio liberatório, que tem caracteres próprios
e efeitos jurídicos apreciáveis.

A novação pressupõe: 1º) o acordo das partes; 2º) uma obrigação válida anterior; 3º) ânimo de
novar, expresso ou claramente deduzido dos termos da nova obrigação, porque, na falta desta
intenção, subsistem as duas obrigações, vindo a segunda a reforçar a primeira (art. 1.000); 4º) vali-
dade da segunda obrigação (grifos meus).30

4) A norma anti-elisão, introduzida pela Lei Complementar nº 104/01, já foi regulamentada em
lei ordinária? Na operação, com pleno e prévio conhecimento de autoridades monetárias e tributárias,
houve elisão ou simulação? 

Não. Os artigos 13 a 19 da MP nº 66/02 não foram convertidos em lei. A LC 104/01 ainda
depende de regulamentação.

Tampouco é possível considerar ter havido elisão ou simulação. É de se lembrar que a
“elisão”, nos moldes descritos pela Lei Complementar nº 104/01, confunde-se com “simulação”, pois
é definida como “dissimular a ocorrência de fato gerador”. Depende, todavia, essa norma de regula-
mentação para adquirir eficácia. No caso, objeto da consulta, não houve nem elisão, nem simulação,
sobre haver pleno conhecimento das atividades financeiras pelo próprio sistema que obriga o Banco
Central aos controles de todas as instituições.31

5) Os artigos 13 a 19 da MP 66/02, que tiveram sua eficácia afastada ex tunc, poderiam continuar a
embasar qualquer procedimento tido por anti-elisão?

Jamais. Ainda que - e não é o caso - a autuação e as operações tivessem ocorrido no curto
prazo em que vigeu a referida medida provisória, as suas disposições não poderiam continuar a
embasar procedimento tido por anti-elisivo, visto que, ao perder eficácia ex nunc, a lei mais benigna
que vigorava antes da MP e que continuou a vigorar posteriormente no curto período em que esse ato
legislativo provisório permaneceu produzindo efeitos levaria à impossibilidade de aplicação do § 11 do

artigo 62 da Constituição Federal. 

Aliomar Baleeiro ensina:

O CTN dispôs, por outras palavras que, em relação às penalidades, observe-se o caráter restrito
do Direito Penal, infenso - salvo opiniões isoladas - à analogia. A máxima in dubio pro reo vale aqui
também. Benigna amplianda, embora não se reconheça mérito na equiparação das leis fiscais às
lege odiosae, a que se referiram velhos autores”.32

6) Pode a legislação tributária modificar conceitos, princípios e normas próprios de direito privado?

30 Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Paulo de Azevedo, v. 4, 1955, p. 126.
31 Edvaldo Brito sobre a norma anti-elisão escreve: “Não há possibilidade de existência, no direito brasileiro, de uma norma
geral anti-elisão tributária, enquanto a Constituição mantiver a nucleação de que se fala supra, na qual se inclui o princípio da
estrita legalidade do elemento material da hipótese do fato gerador com o corolário do princípio da tipicidade cerrada” (O plane-
jamento tributário e a Lei Complementar 104. São Paulo: Dialética, 2001, p. 73).
32 Direito Tributário Brasileiro, Forense, p. 397.
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Não. Os artigos 109 e 110 do CTN claramente o proíbem. Sacha Calmon Navarro Coelho
comenta o artigo 110, dizendo:

“No art. 110 se proíbe possa o legislador infraconstitucional alterá-los para o fim de alargar pro
domo sua os fatos geradores previstos na Constituição. É dizer, os institutos, conceitos e formas
de Direito Privado utilizados pela Constituição Federal (e pelas Constituições dos Estados e Leis
Orgânicas Municipais) para estabelecer e limitar competências tributárias não podem ser alterados.
Tais conceitos, institutos e formas são recebidos pelo Direito Tributário tal qual são no Direito
Privado. O objetivo aqui é preservar a rigidez do sistema de repartição das competências tributárias
entre os entes políticos da Federação, segregando a partir de conceitos de Direito Privado já sedi-
mentados as fontes de receita tributária dos mesmos. Isto posto, só para exemplificar: mercadoria,
salário, bem imóvel, contrato de seguro, quando usados para articular os fatos geradores dos
impostos, não podem ser desarrazoadamente alterados pelo legislador infraconstitucional, federal,
distrital, estadual ou municipal, com o fito de tributar realidades não previstas ou já atribuídas a
outra ordem de governo.33

33 Curso de Direito Tributário Brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 575-576.

-:::-
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O regime do recurso de agravo e suas alterações: do CPC de 1973 até a Lei 11.187/05

Érico Andrade*

1 O recurso de agravo

O Código de Processo Civil atualmente em vigor define, no art. 162, §§ 1º e 2º, os atos processuais
praticados pelo juiz, conceituando sentença como o ato por meio do qual o juiz põe termo ao processo,
julgando ou não o mérito da causa.1 Decisão interlocutória, a seu turno, o ato do juiz que, no curso do
processo, resolve questão incidente, sem encerrá-lo.

Essa norma é a pedra de toque do sistema recursal no processo civil, pois é ela que permite dis-
cernir, em face de decisões proferidas pelo juiz em primeira instância, qual o recurso cabível: agravo (art.
522, CPC, recurso próprio para atacar decisões interlocutórias) ou apelação (art. 513, CPC, recurso
próprio para atacar as sentenças).2

Com efeito, do sistema recursal em vigor no âmbito do CPC extrai a doutrina o princípio da unir-
recorribilidade ou singularidade dos recursos, que dita que, para cada tipo de decisão judicial, existe
um recurso próprio e adequado previsto na lei processual, não se permitindo a interposição simultânea
de dois ou mais recursos contra a mesma decisão.3

Tem-se, com isso, um sistema recursal “fechado”: da sentença (art. 162, § 1º, CPC) cabe só e
sempre apelação (art. 513, CPC), enquanto das decisões interlocutórias cabe só e sempre agravo (art.
522, CPC), de modo que, via de regra, o erro na interposição do recurso ou a troca de um pelo outro,

(*) Mestre em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito da UFMG. Doutorando em Direito Processual Civil pela Faculdade de
Direito da UFMG. Trabalho apresentado à disciplina Direito do Trabalho Comparado, ministrada pelo Prof. Antônio Álvares da Silva.
1 Registre-se que o conceito de sentença atualmente em vigor está com os dias contados, pois a definição foi alterada pela Lei
11.232, de 22.12.05, com vacatio legis de seis meses (art. 8º), que assim definiu sentença: “é ato do juiz que implica alguma das
situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei”. E os arts. 267 e 269 têm a seguinte redação, respectivamente, “extingue-se o
processo, sem resolução de mérito...” e “haverá resolução de mérito...”. Ao que tudo indica, ao menos para efeito da teoria dos
recursos (identificação de interlocutória/sentença, para efeito de se encontrar o recurso cabível), a alteração é meramente formal,
pois, na realidade, os arts. 267 e 269, CPC, contêm as hipóteses de sentença que não aprecia o mérito e de sentença que exa-
mina o mérito, de modo que continua inalterado o mecanismo recursal: sentença/apelação e interlocutória/agravo. Assim, v.g.,
Ernane Fidélis dos Santos, As Reformas de 2005 do Código de Processo Civil, p. 7, registra que “as modificações, na verdade,
embora, nesta fase de vivência do Código, não alteram o entendimento doutrinário e jurisprudencial, sendo mais tentativa de
aperfeiçoamento dos termos da Lei”. A modificação terminológica objetivou atender à circunstância de que o processo não mais
se encerra com a sentença, já que sua execução prosseguirá nos mesmos autos, sem processo de execução autônomo, por
força da regulação instituída pela Lei 11.232/05, além de se atender à crítica doutrinária, no sentido de que o processo não se
encerra com a sentença propriamente dita, já que esta pode ser objeto de recurso, que acaba por “ressuscitar” o processo
(Araken de Assis, Cumprimento da Sentença, p. 19).
2 Assim, v.g., Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, p. 33/34, proclama que, “com relação aos recursos cabíveis con-
tra as decisões de primeiro grau de jurisdição (sentenças e decisões interlocutórias), procurou o Código de Processo Civil de
1973, diferentemente do que ocorria no Código de 1939, estabelecer uma exata correlação entre a natureza da decisão judicial
e o recurso a ela correspondente”.
3 Segundo Nelson Nery Júnior, Princípios Fundamentais Teoria Geral dos Recursos, p. 293, “no sistema do CPC brasileiro vige
o princípio da singularidade dos recursos, também denominado de princípio da unirrecorribilidade ou ainda princípio da unici-
dade, segundo o qual para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a inter-
posição simultânea ou cumulativa de mais outro visando à impugnação do mesmo ato judicial”.
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importa no seu não-conhecimento, por falta de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual
seja cabimento/adequação do recurso.4

Nesses termos, pode-se, com Moacyr Amaral Santos, conceituar, singelamente, o agravo como
“recurso destinado à impugnação das decisões interlocutórias”.5

Na sistemática original do CPC, ainda em vigor, há duas espécies de agravo: de instrumento e
retido nos autos. O agravo de instrumento se forma e se processa em autos apartados, tendo regime
procedimental próprio (arts. 524/529 do CPC). O agravo retido se processa e se decide nos mesmos
autos em que interposto, e seu procedimento é regulado no art. 523 do CPC.

2 Pequeno histórico do recurso de agravo: do CPC de 1973 à Lei 10.352/01

2.1 O agravo no CPC de 1973

O recurso de agravo, desde o sistema original implementado no CPC de 1973, sempre foi recur-
so voltado à impugnação das decisões interlocutórias e, como tal, podia ser interposto em duas moda-
lidades, retido e de instrumento,6 a critério da parte, ou seja, permitia-se ao agravante, livremente,
optar por um ou outro.7

O agravo de instrumento, entretanto, na sistemática original do CPC, era interposto perante o
juízo de primeira instância que proferiu a decisão agravada, e somente após a completa - e complexa,
diga-se de passagem - formação do instrumento é que era enviado à segunda instância, acaso man-
tida, pelo juiz, a decisão agravada.

Tenha-se, v.g., o resumo da forma de interposição do agravo de instrumento, colhido das lições
de José Frederico Marques, expendidas com base no CPC original de 1973:8

a) o agravo de instrumento era interposto no juízo a quo, atendendo aos requisitos do art. 523
e seu parágrafo único, CPC, que declinava a forma da petição e os documentos obrigatórios para a
formação do instrumento, a serem indicados pelo agravante;

b) deferida a formação do instrumento, intimava-se o agravado para, nesse momento, apenas
indicar peças dos autos que formariam o instrumento (art. 524, CPC);

4 Gilson Delgado Miranda e Patrícia Miranda Pizzol, Processo Civil Recursos, p. 33, dão uma síntese da doutrina clássica a
respeito: “Com base nos ensinamentos de Moacyr Amaral Santos, José Frederico Marques e Vicente Greco Filho, entre outros,
podemos classificar os requisitos de admissibilidade dos recursos em: 1. pressupostos objetivos porque dizem respeito ao
recurso em si (a-recorribilidade do ato decisório; b-tempestividade; c-singularidade; d-adequação; e-preparo; f-regularidade for-
mal). 2. pressupostos subjetivos - porque dizem respeito à pessoa do recorrente (a-legitimidade; b-interesse em recorrer em
razão da existência de prejuízo, ou seja, da sucumbência)”. A única exceção corre por conta do denominado princípio da
fungibilidade, que permite ao tribunal conhecer o recurso errado no lugar do certo, desde que configurados determinados requi-
sitos, elaborados pela doutrina e jurisprudência: a) existência de dúvida objetiva na doutrina e jurisprudência a respeito do recur-
so cabível; b) inexistência de erro grosseiro na interposição de um pelo outro; c) interposição do recurso errado no prazo do
recurso certo (cf. STJ, REsp. 173.975/PR, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, RSTJ 123:312, DJU de 05.10.98).
5 Santos, Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, v. 3, p. 129.
6 O recurso de agravo, no CPC original, apesar de comportar duas modalidades, de instrumento e retido nos autos, era denominado
de agravo de instrumento, pois o Capítulo III do Título X do Livro I do CPC de 1973 era denominado “Do Agravo de Instrumento”.
7 Assim, por exemplo, Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, v. 1, p. 565/566, lecionava que, “embora o códi-
go tenha unificado os agravos, na prática existirão dois recursos da espécie bem distintos quanto ao processamento e julgamento,
e que serão: a) o agravo de instrumento, propriamente dito (art. 522, § 1º) e b) o agravo retido nos autos (art. 522, § 1º), acrescen-
tando que a retenção do agravo é uma faculdade do recorrente, que deverá ser manifestada na própria petição do recurso”.
8 Marques, Manual de Direito Processual Civil, v. 3, p. 148/150.
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c) o escrivão, no prazo de 15 dias, fazia a extração, conferência e concerto do traslado das
peças indicadas por agravante e agravado (art. 525, CPC);

d) se o agravado apresentasse documento novo, abria-se vista ao agravante (art. 525, pará-
grafo único, CPC), dando-se, após, por composto o instrumento;

e) a seguir, intimava-se o agravado para responder ao agravo (art. 526, CPC);

f) na seqüência, efetuava-se a conta do preparo e intimava-se o agravante para recolhê-lo, no
prazo de 10 dias (art. 527, CPC);

g) feito o preparo ou decorrido tal prazo, os autos iam conclusos para o juiz, para que decidisse
se mantinha a decisão agravada ou a reformava, e, se a mantivesse, encaminhava os autos do agravo
de instrumento para o tribunal ad quem (art. 527, CPC).

Dessa singela leitura, percebe-se quão complexo, tortuoso e burocrático era o procedimento do
agravo de instrumento, de modo que, quando de sua interposição em primeira instância, o processo
principal praticamente parava para o processamento do agravo de instrumento.

E mais: como o agravo de instrumento não admitia em hipótese alguma a suspensão da
decisão agravada, bem como diante do demorado processamento em primeira instância, fez-se
assente na jurisprudência a possibilidade concomitante do uso da ação de mandado de segurança
para dar efeito suspensivo ao agravo: o agravante apresentava o agravo de instrumento em primeira
instância e impetrava, junto ao tribunal competente para julgar o agravo, o mandado de segurança
para dar efeito suspensivo ao recurso.9

O curioso é que, na Exposição de Motivos do CPC de 1973, item 33, se fez constar que o pro-
jeto simplificava o sistema de recursos e que a adoção do agravo de instrumento para impugnar as
decisões interlocutórias atendia plenamente aos princípios fundamentais do Código, sem sacrificar o
andamento da causa e sem retardar injustificadamente a resolução de questões incidentes.

Como aponta José Carlos Barbosa Moreira, essa “era uma visão quimérica, distanciada da reali-
dade, conforme evidenciou a prática”.10

Daí, quando do surgimento do movimento de reforma do CPC, na década de 1990,11 com o
objetivo de remover óbices à efetividade do acesso à justiça,12 o recurso de agravo ter sido um dos
alvos do pacote de reformas legislativas.

9 Confira-se, por todos, precedente do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência pretoriana está pacificada no sentido da
possibilidade do cabimento do mandado de segurança para conferir efeito suspensivo a agravo de instrumento manifestado
com o objetivo de impedir o cumprimento de decisão judicial que acarretará dano irreparável” (RMS 6.153/RJ, Rel. Min. William
Patterson, DJ de 18.12.1995, p. 44.629).
10 Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, v. 5, p. 481.
11 Cândido Rangel Dinamarco, A Reforma do Código de Processo Civil, p. 28/29, aponta que diante do “quadro de progressos
científicos e legislativo presencia-se agora a um movimento renovador do próprio Código de Processo Civil”, de modo que esse
movimento gerou a edição de vários anteprojetos de lei que “trazem a proposta de uma série de mini-reformas, e não de uma
reforma global ou abrangente”. E tais anteprojetos passaram a atuar “sem guerrear o Código ou postular sua substituição, eles
integram uma verdadeira estratégia de guerrilha contra os pontos débeis do sistema”.
12 O mesmo Cândido Rangel Dinamarco, A Reforma do Código de Processo Civil, p. 30, explicita que “as mini-reformas visam
(...) a remover óbices à efetividade do acesso à justiça. Sabe-se que esses óbices se localizam em quatro fundamentais pon-
tos sensíveis do sistema, representados (a) pela admissão em juízo, (b) pelo modo-de-ser do processo; (c) pela justiça das
decisões e (d) pela sua efetividade ou utilidade”.
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2.2 O agravo na Lei 9.139/95

Com efeito, a primeira lei reformadora que reestruturou todo o processamento do recurso de
agravo foi a Lei 9.139/95, que, segundo José Carlos Barbosa Moreira, “introduziu profundas modifi-
cações na estrutura do agravo, notadamente na modalidade de instrumento, com o propósito de
agilizar-lhe a tramitação”.13 À época, o mesmo José Carlos Barbosa Moreira já vaticinava que “a
experiência dirá se a nova disciplina justifica as esperanças dos promotores da reforma”.14

Cabe registrar que a primeira mudança operada pela Lei 9.139/95 foi no nome do recurso, que
passou a se chamar “Do Agravo”, nova denominação dada ao Capítulo III do Título X do Livro I do
CPC, modificação justificada pelo fato de que o recurso propriamente dito era o agravo, que poderia
ser interposto sob duas modalidades: de instrumento ou retido.15

A grande mudança delineada na Lei 9.139/95, ou inovação mais radical introduzida no sis-
tema,16 foi a previsão, contida no art. 524, CPC, de que “o agravo de instrumento será dirigido direta-
mente ao tribunal competente”. 

Noutros termos, inovando no âmbito da técnica recursal tratada no CPC, em que os recursos
são interpostos, como regra, perante o juízo que proferiu a decisão recorrida, passou-se a prever que
o agravo de instrumento seria interposto diretamente no órgão ad quem, ou seja, diretamente junto ao
tribunal competente, sem passar pelo juízo a quo, prolator da decisão agravada.

Outra novidade interessante trazida pela Lei 9.139/95, na esteira da interposição do recurso de
agravo de instrumento diretamente no tribunal, mediante apresentação no seu setor de protocolo, foi
a possibilidade de apresentação do agravo via postal, por carta com AR dirigida ao tribunal, ou, ainda,
interposição por outra forma regulada na lei de organização judiciária local, como, v.g., o protocolo
integrado. Tudo de modo a permitir a interposição, nas comarcas do interior, sem necessidade de a
parte ou seu advogado se deslocarem para a capital ou sede do tribunal (art. 525, § 2º, CPC).

E mais: admitiu-se que o relator do agravo de instrumento, no tribunal, por decisão monocrática,
lhe conferisse efeito suspensivo, ou seja, suspendesse a eficácia da decisão agravada, de acordo com
a previsão contida nos arts. 527, II, e 558 do CPC, na redação que lhes conferiu a Lei 9.139/95. A con-
cessão desse efeito suspensivo, todavia, como aponta a doutrina, depende de pedido da parte, não
podendo se dar de ofício. 

O objetivo da norma, com certeza, foi impedir o uso concomitante do mandado de segurança
com o agravo de instrumento, para emprestar efeito suspensivo a este último. Tenha-se o comentário
de José Carlos Barbosa Moreira:

É de esperar que a generalização da possibilidade de suspender-se o cumprimento da decisão
agravada tenha a virtude de pôr fim, senão ao uso (rectius: abuso) do mandado de segurança contra
decisões interlocutórias de primeiro grau (seria excesso de otimismo), pelo menos, à prática, muito
difundida nos tempos anteriores à reforma, de impetrar mandado de segurança com o objetivo único
de obter efeito suspensivo para o agravo, até o respectivo julgamento, em hipóteses não previstas na
lei, mediante a alegação de que, sem isso, o litigante sofreria dano injusto e irreparável.17

13 Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, v. 5, p. 483.
14 Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, v. 5, p. 483.
15 Assim, v.g., Sérgio Bermudes, A Reforma do Código de Processo Civil, p. 78, anotou que “a reforma implantada pela Lei n.
9.139 principiou pela epígrafe do Cap. III do Tít. X do Livro I, substituindo-a com melhor técnica para ‘Do Agravo’, a fim de indicar
que os artigos nele enfeixados abrangem o recurso nas suas duas formas, instrumental e retida”.
16 Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, v. 5, p. 497.
17 Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, v. 5, p. 645.
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Essa perspectiva foi encampada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando, a
partir da vigência da Lei 9.139/95, decidiu que, de regra, não cabe impetração de mandado de segu-
rança para dar efeito suspensivo a recurso de agravo de instrumento:

Após o advento da Lei 9.139/95, que prevê efeito suspensivo ao agravo dele desprovido (art. 558,
CPC), o mandado de segurança voltou ao seu leito normal, sendo inadmissível, por impossibilidade
jurídica do pedido (art. 5º, II, da Lei 1.533/51), sua impetração contra ato judicial recorrível.18

Retornando à Lei 9.139/95, o contato do juízo a quo com o agravo de instrumento, interposto
diretamente no tribunal, foi garantido pelo art. 526 do CPC, que determinou ao agravante a apresen-
tação de cópia de agravo de instrumento nos autos principais, no prazo de três dias, a fim, inclusive,
de assegurar eventual juízo de retratação, inerente aos recursos de agravo, retido (art. 523, § 2º, CPC)
ou de instrumento (art. 529, CPC).

Foram mantidas, pela Lei 9.139/95, basicamente as mesmas peças consideradas obrigatórias
(art. 525),19 e, no âmbito dos requisitos formais da petição do recurso de agravo de instrumento, repe-
tiram-se os anteriores,20 acrescendo a obrigação do agravante de apontar na petição recursal o nome
e o endereço completo dos advogados constantes do processo (art. 524, III, CPC).

O prazo para a interposição do agravo de instrumento, originariamente de cinco dias (art. 523,
CPC), foi ampliado, na Lei 9.139/95, para 10 dias (art. 522, CPC).

A exigência de preparo no agravo de instrumento foi mantida. No entanto, alterou-se a sis-
temática, a fim de adaptá-la à regra introduzida para os demais recursos pela Lei 8.950/94, que con-
feriu nova redação ao art. 511, CPC: o preparo deve ser feito e comprovado no ato de interposição do
recurso (art. 525, § 1º, CPC).

A Lei 9.139/95 manteve o agravo retido, interposto perante o juízo a quo, para julgamento por ocasião
da apreciação, pelo tribunal, do recurso de apelação, caso a parte agravante, em sede de apelação ou con-
tra-razões a esta, requeira expressamente o exame preliminar do agravo retido (art. 523, CPC).

Mantida, também, a isenção do preparo para a interposição do agravo retido (art. 522, parágrafo
único, CPC).

Uma das grandes novidades no âmbito do agravo retido, introduzida pela Lei 9.139/95, foi a
implementação de casos em que obrigatória a interposição do agravo retido. Com efeito, no art. 523,
§ 4º, CPC, passou-se a prever que será sempre retido o agravo das decisões posteriores à sentença,
salvo caso de inadmissão da apelação. 

Essa regra da obrigatoriedade de uso de uma das modalidades de agravo não existia no CPC
originário e aparece, agora, ainda que de maneira tímida,21 por meio da Lei 9.139/95.

A outra novidade, introduzida pela Lei 9.139/95, a respeito do agravo retido, foi a expressa previsão
legal da possibilidade de sua interposição oral, relativamente às decisões interlocutórias proferidas em
audiências, lançadas sucintamente no termo as razões e o pedido de nova decisão (art. 523, § 3º, CPC).

18 STJ, RMS 11.168/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 17.12.99, p. 370.
19 Cópias da decisão agravada, certidão da intimação da decisão agravada e procuração aos advogados dos agravante e agravado.
20 Petição que atenda aos requisitos de exposição do fato e do direito, bem como contenha as razões do pedido de reforma da decisão.
21 Futuramente, como se verá, quando do advento da Lei 11.187/05, passou a ser regra a obrigatoriedade de interposição do
agravo retido, só se permitindo, por exceção, a interposição de agravo de instrumento.
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A Lei 9.139/95 instituiu o agravo retido oral como faculdade do advogado: ficou ao seu critério a inter-
posição do retido oral, na própria audiência, ou a interposição, por escrito, no prazo de 10 dias.

Posteriormente, quando do advento da Lei 9.245/96, que apresentou a nova regulamentação
do procedimento sumário do processo de conhecimento no CPC, introduziu-se regra especial relativa
ao agravo retido: no âmbito do procedimento sumário, e só neste, das decisões sobre matéria pro-
batória, ou proferidas em audiência, o agravo será sempre retido (art. 280, III, CPC).

2.3 O agravo na Lei 10.352/01

Em seguida, dando continuidade ao movimento de mini-reformas, em 2001 surgiu nova lei, a
Lei 10.352, de 26.12.01, que veio a produzir novas alterações na sistemática do agravo, implementa-
da pela Lei 9.139/95.

Ou seja, cuidou a Lei 10.352/01 de modificar alguns aspectos do agravo, tal como estruturado
na Lei 9.135/95: tratava-se de reforma da reforma.22

Do sistema introduzido pela Lei 9.139/95, tem-se que, como visto, na maioria dos casos cabia
à parte recorrente optar pelo agravo de instrumento ou retido, conforme sua conveniência. Em alguns
poucos casos, a Lei 9.139/95 tornou obrigatório o uso de uma das modalidades: basicamente,
decisões proferidas após a prolação da sentença só poderiam ser impugnadas com agravo retido,
salvo decisão de inadmissão de apelação, em que cabível, obrigatoriamente, o agravo de instrumento
(art. 523, § 4º, CPC).

O leque de casos em que se tornou obrigatório o uso de uma das modalidades foi ampliado, relembre-
se, pela Lei 9.245/96: no âmbito do procedimento sumário, das decisões proferidas em audiência ou sobre
matéria probatória, o agravo teria de ser obrigatoriamente retido (art. 280, III, CPC).

Essa situação, prevista para o procedimento sumário, foi generalizada pela Lei 10.352/01, ao
dar nova redação ao art. 523, § 4º, CPC, tornando obrigatória a interposição do agravo retido não só
nos casos de decisão posterior à sentença, mas também nos casos de decisões proferidas em audiên-
cia de instrução e julgamento. E acrescentou-se mais uma hipótese em que o agravo é obrigatoria-
mente de instrumento, qual seja da decisão que, depois da sentença, define os efeitos em que rece-
bido o recurso de apelação.

Para evitar a dualidade de tratamento de agravo em procedimento ordinário e sumário, em
seguida, a Lei 10.444/02 deu nova redação ao art. 280, CPC, suprimindo o antigo inciso III, que regu-
lava o agravo retido obrigatório no procedimento sumário. 

De modo que, a partir da Lei 10.444/02, o tratamento do agravo retido obrigatório passou a ser
o mesmo para o procedimento sumário e ordinário: art. 523, § 4º, CPC: agravo retido obrigatório de
decisões proferidas em audiência de instrução e julgamento e decisões posteriores à sentença, salvo
decisão que define os efeitos de apelação e decisão de inadmissão de apelação, em que o agravo
seria obrigatoriamente retido.

22 Cândido Rangel Dinamarco, A Reforma da Reforma, p. 41, observa que “reforma da reforma é o nome proposto para o novo
movimento orgânico”, que resultou na edição das Leis 10.352/01, 10.358/01 e 10.444/02, e acrescenta que “motivam sua elabo-
ração as dificuldades interpretativas e operativas que sempre surgem com o afluxo de leis novas, particularmente quando elas
contêm o trato de temas tão heterogêneos como ocorre nessas que chegaram recentemente (...)”.
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Outro ponto reformulado pela Lei 10.352/01 foi o respeitante à obrigatoriedade ou não de
cumprimento da exigência, incidente sobre o agravante, de apresentação de cópia do agravo no
processo principal no prazo de três dias (art. 526, CPC). 

A jurisprudência, na vigência da Lei 9.139/95, havia se consolidado no sentido de que o cumprimento
da norma do art. 526, CPC, era mera faculdade da parte, acaso desejasse possibilitar ao juízo de primeira
instância a retratação, de modo que o não-cumprimento da norma não acarretava qualquer sanção.23

A Lei 10.352/01 veio a corrigir os rumos do entendimento, ao acrescentar um parágrafo único
ao art. 526, CPC, no qual definiu que o não-cumprimento da regra implicará a inadmissibilidade do
recurso desde que argüido e provado pelo agravado. 

Duas outras alterações merecedoras de registro foram operadas pela Lei 10.352/01, no art. 527

do CPC.

A primeira modificação foi operada no art. 527, III, CPC, que passou a prever, expressamente,
que, no âmbito do agravo de instrumento, cabe ao relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou

antecipar a tutela recursal, total ou parcialmente. 

O recurso de agravo de instrumento, relembre-se, tal como regulado no CPC de 1973, não
podia ser recebido no efeito suspensivo. Este surge com a Lei 9.139/95, que passou a prever a pos-
sibilidade de o agravante pedir o efeito suspensivo ou a suspensão da decisão agravada (arts. 527, II,
e 558, CPC). Da literalidade da norma extrai-se que somente no âmbito de decisões de cunho positivo
se podia postular o efeito suspensivo, que não caberia quando se tratasse de decisão negativa, já que
não é possível suspender o “nada”, o indeferimento.

Surgiu, com isso, discussão doutrinária e jurisprudencial em torno da possibilidade de o agravante
pedir não o efeito suspensivo, mas a própria providência ou tutela negada em primeira instância, ou seja,
diante de uma decisão de primeira instância negativa, pedia-se ao relator a própria tutela ou providência
negada pelo juiz. A hipótese recebeu a alcunha de efeito suspensivo ativo, para diferençá-la do efeito
suspensivo “normal” ou “tradicional”, que era viável em face de decisões de cunho positivo.

A Lei 10.352/01, ao mudar a redação do art. 527, III, CPC, veio a tomar partido no debate e
encampou explicitamente a possibilidade de o agravante pedir o efeito suspensivo ativo: pedir a ante-
cipação da tutela recursal no próprio agravo.

Assim, nos termos da Lei 10.352/01, diante de decisões de cunho positivo, pede o agravante o
efeito suspensivo; e nas decisões de cunho negativo, pede o agravante o efeito suspensivo ativo ou
antecipação da tutela recursal.

Por fim, a modificação que por ora interessa mais de perto aparece com a Lei 10.352/01, aliás,
uma novidade no âmbito do tratamento legal do recurso de agravo, qual seja o art. 527, II, CPC, que
permitiu ao relator do agravo de instrumento no tribunal convertê-lo em agravo retido, salvo quando
for o caso de provimentos de urgência ou houver perigo de lesão grave e de difícil reparação.

23 Assim, v.g., a orientação do Superior Tribunal de Justiça: “O descumprimento do disposto no art. 526 do CPC não impede o
conhecimento do agravo pelo relator. Primeiro, porque não há cominação expressa na lei para tal sanção. Segundo, porque a
finalidade dessa determinação é apenas dar ciência ao juízo a quo da interposição do recurso e propiciar a reconsideração”
(REsp. 130.777/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJU de 08.09.98, p. 91).
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Noutros termos, o relator, ao receber um agravo de instrumento, podia, se entendesse que o
caso não era urgente e se não houvesse perigo de lesão grave, decidir monocraticamente pela sua
conversão em agravo retido de modo que determinava a remessa do instrumento ao juiz da causa,
para o apensamento aos autos principais, e exame futuro na forma do agravo retido: se reiterado o
agravo por ocasião da apelação ou contra-razões à apelação. 

Ou seja, havendo a conversão, tudo se processa como se o agravo originariamente tivesse sido reti-
do: o agravado será intimado para responder em primeira instância, e poderá o juiz se retratar, conforme o
art. 523, § 2º, CPC. Para que possa tal agravo ser examinado pelo tribunal, deverá o agravante requerer
tal conhecimento quando da apelação ou contra-razões à apelação (art. 523, § 1º, CPC).

Dessa decisão do relator, que converte o agravo de instrumento em retido, previu a Lei
10.352/01 o cabimento de agravo (= agravinho), para o órgão colegiado competente (= turma julga-
dora do agravo de instrumento originário).

3 A nova lei do agravo (Lei 11.187/05): análise crítica

Do histórico legislativo do agravo percebe-se um nítido movimento de prestígio ao agravo reti-
do, com o objetivo de diminuir o número de agravos de instrumento nos tribunais.

Essa tendência se cristaliza com força total na Lei 11.187/05, cujas modificações básicas, de
maior importância ou relevo, se circunscrevem ao regime do agravo retido, uma vez que, consoante
identificado pela doutrina, entendeu-se que os tribunais estavam estrangulados com recursos de agra-
vo de instrumento, em razão das facilidades de interposição criadas a partir da Lei 9.139/95.

Confira-se, a respeito, o entendimento de Luiz Manoel Gomes Júnior a respeito da sistemática
implementada pela Lei 9.139/95:

A título de exemplo, a finalidade da adoção do sistema atual do agravo de instrumento (...) foi reduzir os
mandados de segurança contra decisão judicial. Ninguém, com um mínimo de racionalidade, poderá
deixar de concordar que neste ponto a alteração foi positiva, mas teve como efeito colateral um brutal
aumento dos agravos de instrumento. Pode-se afirmar que o “remédio quase matou o paciente”.24

Com efeito, a Lei 11.187/05 dá uma guinada de 180 graus no sistema processual do
recurso de agravo e dispõe que a regra, agora, é a interposição do agravo retido. 

Só se admite o agravo de instrumento por exceção, nos casos em que a decisão agravada
puder causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante.

É o que se extrai da induvidosa redação do art. 522, CPC, dada pela Lei 11.187/05:

Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando
se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos
casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando
será admitida a sua interposição por instrumento (grifamos).

Como consectário, a Lei 11.187/05, em seu art. 3º, revogou expressamente o § 4º do art. 523
do CPC, em cujo âmbito se regulavam as hipóteses de agravo retido obrigatório, pois, reitere-se, a
regra passou a ser o uso do agravo retido.

24 Gomes Júnior, Novo regime do agravo de instrumento (Lei Federal n. 11.187, de 19.10.2005), in Repertório IOB de
Jurisprudência, n. 22/05, 2a quin. nov./05, v. 3, verbete 3/23238, p. 680.



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 56, n° 174, p. 19-52, jul./set. 2005 45

D
ou

tri
na

Outra novidade introduzida pela Lei 11.187/05, no âmbito do agravo retido, foi tornar obrigatória
a interposição do agravo retido oral de decisões interlocutórias proferidas em audiência de instrumento
e julgamento, antes mera faculdade da parte (art. 523, § 3º, na redação dada pela Lei 11.187/05).

Para garantir a eficácia dessa nova regra, da prevalência do agravo retido, só se admitindo o
agravo de instrumento em hipóteses de exceção, reforçaram-se os poderes do relator do recurso de
agravo de instrumento, no tribunal, para convertê-lo em agravo retido. 

Confira-se a nova redação do art. 527, II, CPC, na forma da Lei 11.187/05:

converterá o agravo de instrumento em agravo retido, salvo quando se tratar de decisão suscetível de
causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e
nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, mandando remeter os autos ao juiz da causa.

Na busca de garantir eficácia à decisão do relator que converte o agravo de instrumento em retido,
a Lei 11.187/05 fez acrescer um parágrafo único ao art. 527, CPC, no qual se dispôs que essa decisão,
bem como aquela que confere efeito suspensivo ou efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, são
irrecorríveis:

A decisão liminar, proferida nos casos dos incisos II e III do caput deste artigo, somente é passível
de reforma no momento do julgamento do agravo, salvo se o próprio relator a reconsiderar.

Mais do que evidente a intenção do legislador: limitar ao máximo o uso do agravo de instru-
mento, por se ter adotado entendimento de que este era um dos vilões que acarretou sobrecarga de
processos nos tribunais.

Diante desse novo quadro legislativo, o que compete indagar é: a medida processual adotada
será eficaz para a consecução do intento legislativo?

Como vislumbrado por grande parte da doutrina, a nova sistemática legal do agravo implemen-
tada pela Lei 11.187/05 abre o flanco para o uso do mandado de segurança, o que pode derruir por
completo o objetivo de desafogar os tribunais.

De efeito, da decisão do relator que converte o agravo de instrumento em retido, ou mesmo da
decisão do relator que concede efeito suspensivo ou efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo, não
cabe mais qualquer recurso, consoante o art. 527, parágrafo único, CPC.

Todavia, se se trata de decisão judicial irrecorrível, que pode causar lesão grave e de difícil
reparação à parte, pode-se, em tese, pensar na aplicação ao caso do remédio do mandado de segu-
rança, pois a Lei 1.533/51 prevê a possibilidade de impetração da ação de segurança na hipótese de
decisão judicial irrecorrível (art. 5º, II, a contrario sensu).

Assim, Luiz Manoel Gomes Júnior aponta que:

o sucesso das alterações ora analisadas vai depender de um único fator, qual seja a quantidade de
mandados de segurança que forem impetrados contra a decisão do relator que determinar a con-
versão do agravo de instrumento em agravo retido.25

Ernane Fidélis dos Santos registra que:

25 Gomes Júnior, Novo regime do agravo de instrumento (Lei Federal n. 11.187, de 19.10.2005), in Repertório IOB de
Jurisprudência, n. 22/05, 2ª quin. nov./05, v. 3, verbete 3/23238, p. 676.
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a irrecorribilidade da decisão que determina a conversão, certamente dará ensejo ao manejo do
mandado de segurança, como antes se usava, sendo o relator considerado autoridade coatora.26

Com isso, torna-se a indagar: se as decisões de relator forem sistematicamente bombardeadas
com mandados de seguranças, que, como sabido, constituem ação autônoma, processo novo, e não
mero recurso, não ficarão os tribunais ainda mais sufocados do que antes? Isso porque o volume pode
aumentar, e aumentar com qualidade, com o uso de mecanismo mais complexo, como é o caso de
ação nova, processo novo, para combater determinada decisão judicial.

Tem-se que aqui pode ocorrer o mesmo que aconteceu sob a égide da Lei 9.139/95: o remédio
pode matar o paciente, pois ressuscita o uso do mandado de segurança no âmbito do recurso de agra-
vo de instrumento.

De plano e em tese, a solução parece ineficiente ao menos para o objetivo pretendido: diminuir
o volume de processos nos tribunais.

Ao que tudo indica, incide o legislador na constante crítica que vem sendo formulada por José
Carlos Barbosa Moreira: as reformas estão sendo feitas sem uma observação mais rigorosa da praxe
forense, sem se atentar para os dados estatísticos. Confira-se a lição:

Antes de reformar a lei processual (rectius: qualquer lei), mandam a lógica e o bom senso que se pro-
ceda ao diagnóstico, tão exato quanto possível, dos males que se quer combater e das causas que
os geram ou alimentam. Nenhum médico digno deste nome prescreve remédios e tratamentos sem
inteirar-se de que mal padece o doente, e por quê. Se o nosso intuito, v.g., é o de acelerar a máquina
da Justiça, necessitamos saber quais as peças que estão rendendo menos, e como penetra no
mecanismo a areia que as desgasta. Sem essa prévia verificação, nenhum critério sólido teremos
para empreender o trabalho da reforma. Corremos o risco de sair a atacar moinhos de vento,
enquanto deixamos em paz e sossego os verdadeiros inimigos.27

Pode-se, ainda, acrescentar uma nova crítica à Lei 11.187/05, tendo em vista os objetivos
primeiros das mini-reformas do CPC (agilizar o processo, bem como tornar a prestação jurisdicional
mais ágil e menos atravancada), qual seja, foi muito tímida na solução.

Com efeito, por que razão o legislador não acabou de vez com o recurso de agravo? Por qual
razão não instituiu, à moda do que se passa no processo do trabalho28 e nos juizados especiais
cíveis,29 a irrecorribilidade das interlocutórias? Qual a utilidade do agravo retido, nos termos em que
colocado pela legislação agora em vigor?

26 Santos, As Reformas de 2005 do Código de Processo Civil, p. 128.
27 Barbosa Moreira, Temas de Direito Processual, Oitava Série, p. 10/11.
28 Segundo Coqueijo Costa, Direito Processual do Trabalho, p. 470, “no processo da CLT, as interlocutórias são irrecorríveis
(arts. 795, § 2º, 799 e 893 e seguintes), o que imprime maior celeridade processual aos efeitos”. E completa o mesmo doutri-
nador, Direito Processual do Trabalho, p. 492: “Vale ressaltar que, enquanto o CPC de 1939 adotava o princípio da recorribili-
dade restrita, a CLT preferiu o da irrecorribilidade das interlocutórias e o CPC de 1973 firmou a recorribilidade franca”. A única
hipótese em que se admite agravo de instrumento no processo do trabalho é de decisão denegatória de recurso, segundo
Manoel Antônio Teixeira Filho, Sistema dos Recursos Trabalhistas, p. 433: “Já no sistema do processo do trabalho, como vimos,
o agravo de instrumento destina-se a impugnar decisão monocrática, de primeiro grau, denegatória da interposição de recur-
sos”. As interlocutórias, no processo do trabalho, em princípio não precluem e podem ser discutidas ou impugnadas por ocasião
da interposição do recurso ordinário contra a sentença: art. 893, § 1º, CLT, norma sobre a qual repousa, segundo Manoel
Antônio Teixeira Filho, Sistema dos Recursos Trabalhistas, p. 314, “o consagrado princípio da irrecorribilidade autônoma das
decisões interlocutórias”.
29 No âmbito dos juizados especiais cíveis, segundo Ricardo Cunha Chimenti, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis,
p. 186, “a quase-totalidade da doutrina sustenta a irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conheci-
mento do processo. Como decorrência, tais decisões não transitam em julgado e poderão ser impugnadas no próprio recurso
interposto contra a sentença, sendo por isso incabível o agravo de instrumento”.
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Pode-se tentar a resposta: ao que tudo indica, nenhuma; pois o agravo retido, nos
moldes em que estruturado, pode não alcançar seu desiderato. Como ele agora é a regra, só se
admitindo a modalidade de instrumento por exceção, o melhor seria tornar irrecorríveis de imediato as
interlocutórias e permitir a impugnação delas somente por ocasião da apelação.

É o que se tentará mostrar a partir de agora: demonstração não só da viabilidade jurídi-
ca da opção da irrecorribilidade imediata das interlocutórias, como também da sua maior eficácia, em
termos teóricos e práticos, do que o regime implementado.

Antes de tudo, cabe anotar, com José Carlos Barbosa Moreira, que a opção pela recor-
ribilidade ou irrecorribilidade imediata das interlocutórias é questão de política legislativa:

Há duas soluções radicais, diametralmente opostas: uma consiste em negar a possibilidade de
impugnar-se qualquer interlocutória, reservada ao recurso que couber contra a decisão final a função
de acumular em si todas as impugnações, seja qual for a matéria sobre que versem; outra, em tornar
desde logo recorríveis as interlocutórias, cada uma de per si, de modo que a revisão pelo juízo supe-
rior se faça também paulatinamente, questão por questão, à semelhança do que ocorre na primeira
instância, e à proporção que o processo vai atravessando, nesta, as suas diferentes fases.30

Ora, a adoção do agravo retido como regra, deixando para o agravo de instrumento pequeno
número de interlocutórias, as que poderiam acarretar eventual dano de difícil reparação, não ataca, numa
primeira análise, o problema pretendido pelo legislador (volume de agravos de instrumento nos tribunais)
exatamente porque o agravo de instrumento chegará ao tribunal e será convertido pelo relator em retido,
em decisão irrecorrível.

Todavia, como deverá acontecer, se essa decisão irrecorrível for bombardeada por mandado de
segurança, o desiderato não será atingido. Ao contrário, se poderá ter até mesmo uma piora do
cenário, já que se multiplicará o procedimento, com o uso da ação do mandado de segurança contra
o ato do relator que determinar a conversão.

Sem falar também na possibilidade já apontada de uso do mesmo mandado de segurança para a
hipótese de agravo de instrumento em que a liminar foi negada pelo relator, já que esta decisão também
é irrecorrível (art. 527, parágrafo único, CPC).

Se se pretendia diminuir o número de agravos no tribunal e “descomplicar” o sistema recursal,
a melhor solução teria sido acabar com o recurso de agravo e tornar irrecorríveis de imediato as
decisões interlocutórias, permitindo sua impugnação por ocasião do recurso de apelação.

Com efeito, com isso não se teria o aporte ao tribunal do agravo de instrumento para conversão em
retido, e muito menos se poderia cogitar de uso concomitante de mandado de segurança para impugnar
a decisão irrecorrível de conversão.

Veja-se, a finalidade seria plenamente atendida, ou seja, atingir-se-ia o mesmo sistema de impug-
nação do que aquele montado com o agravo retido, pois a questão seria objeto de exame por ocasião do
julgamento da apelação, porque suscitada, v.g., a nulidade ou questão na própria apelação.

Apenas se elimina o agravo retido, com todos os percalços relativos à sua interposição. Porém,
o resultado que se atinge é exatamente o mesmo, revisibilidade da interlocutória quando do julga-
mento da apelação interposta contra a sentença.
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Poder-se-ia indagar: mas e a interlocutória que pudesse causar dano irreparável ou de difícil
reparação à parte, como, v.g., decisão de antecipação de tutela? Sofreria a parte o irremediável pre-
juízo em razão da supressão do recurso de agravo?

Acredita-se que não, pois teria ela, de um jeito ou de outro, a via excepcional do mandado de
segurança para coartar abusos.

Com efeito, se irrecorrível a interlocutória e se ela, sendo ilegal, puder causar dano irreparável
à parte, afigura-se possível a impetração direta, contra ela, de mandado de segurança, de modo que
não fica a parte sem um meio de impugnação ágil da interlocutória ilegal e lesiva.

A sistemática do mandado de segurança, impetrado diretamente contra a interlocutória, teria a
seu favor o fato de se evitar a multiplicação de mandados, v.g., contra a decisão do relator do agravo
que nega liminar ou que converte agravo de instrumento em retido.

Com certeza, se ganharia em simplicidade e nada se perderia no que diz respeito à impugnação
da interlocutória: as que não causam prejuízo imediato, atacáveis diretamente na apelação; as que
causam, como são irrecorríveis, atrairiam a impetração do mandado.

Mas poder-se-ia objetar que se troca seis por meia dúzia, pois se substitui o agravo de instru-
mento pelo mandado de segurança. A tal objeção se podem opor dois argumentos. Primeiro, porque
se evita a proliferação do mandado de segurança concomitante com o agravo. Tem-se a impetração
direta do mandado de segurança. Segundo, o mandado de segurança, sendo ação, tem uso mais
restrito do que o agravo e poderia desestimular a impetração gratuita, de modo que a parte ou seu
advogado pensaria duas vezes em atacar a interlocutória.

Já que se fala de alteração legislativa, pode-se muito bem alterar a legislação para fixar sanção
objetiva (multa) para o abuso do mandado de segurança contra ato judicial: quando impetrado contra
decisão legal ou que não enseja risco de lesão grave ao direito da parte.

Certamente, como aponta José Carlos Barbosa Moreira, ambos os sistemas (irrecorribilidade
imediata da interlocutória e recorribilidade imediata da interlocutória) têm vantagens e desvantagens:

Ambos os regimes têm suas vantagens e desvantagens. O primeiro decerto evita as perturbações,
delongas e despesas que a reiterada interposição de recursos, com o prosseguimento do processo,
fatalmente acarreta para a marcha do feito; o segundo abre margem a esse grave inconveniente, mas,
em compensação, enseja a correção rápida de erros suscetíveis, em certos casos, de causar danos que
já não poderiam ser reparados, ou que dificilmente o seriam, se se tivesse de aguardar o término do pro-
cedimento de primeiro grau para denunciá-los. A via média consistiria em discriminar, dentre as
numerosas decisões interlocutórias, aquelas que, por seu objeto, reclamassem pronto exame e aquelas
que comportassem mais longa espera, criando, para as duas classes, regimes diversos.31

A reforma introduzida pela Lei 11.187/05 adotou essa “via média”, ao criar o regime misto de inter-
locutórias recorríveis de imediato (agravo de instrumento) e aquelas outras irrecorríveis de imediato, cujo
exame só ocorre quando do julgamento da apelação (agravo retido).

Todavia, considerando os desideratos da reforma e a nova sistemática em que se estruturou o
agravo, o pêndulo das vantagens parece pender nitidamente para a supressão do agravo, tornando a

31 Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, v. 5, p. 479/480.
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interlocutória irrecorrível: simplifica o sistema, não deixa a hipótese da interlocutória “nociva” sem
remédio, e poderia funcionar melhor do que a forma atual, em que se prestigia o agravo retido, mas
se deixam arestas para bombardear o sistema de recorribilidade “mista” (interlocutórias recorríveis de
imediato, outras não) com mandados de segurança.

Isso porque, repita-se, a Lei 11.187/05, ao tornar a regra o agravo retido e ao permitir sua con-
versão pelo relator por decisão irrecorrível, acaba por adotar um sistema intermediário de irrecorribi-
lidade imediata da interlocutória (representada aqui pelo agravo retido), mas sem os benefícios desse
sistema, já que a conversão de instrumento em retido será, certamente, objeto de muitas discussões
doutrinárias e jurisprudenciais.

Acredita-se que muito mais vantajosa e mais simples do que o sistema atual, em que se pre-
tendeu não matar, mas deixar o agravo numa espécie de estado de coma, para revivê-lo mais tarde,
seria a adoção da irrecorribilidade imediata de toda e qualquer interlocutória, de modo que os casos de
exceção, em que a interlocutória, além de ilegal, puder causar dano irreparável à parte, sejam contro-
lados diretamente pela via do mandado de segurança.

Pode-se acrescentar: mesmo no sistema da irrecorribilidade imediata das interlocutórias, permi-
tido seria ao juiz retratar-se, com ou sem provocação da parte, pois, como sabido, não existe
preclusão pro iudicato, de modo que o juiz sempre pode rever suas próprias decisões interlocutórias.32

Diante desse quadro teórico, o agravo retido poderia ser substituído por uma espécie de
“protesto”, em que caberia apenas à parte manifestar formalmente seu inconformismo com a decisão,
sem a obrigatoriedade de apresentar razões, de modo que, na apelação, se assim o desejasse, pro-
moveria a impugnação da questão interlocutória.

O “protesto” se prestaria, v.g., a duas situações: primeiro, evitaria a preclusão, no sentido de que a
parte manifesta seu inconformismo diante de determinada decisão interlocutória, ou seja, manifesta sua
não-aceitação da decisão; e, com isso, em segundo lugar, tornaria previsível para o juiz e para as demais
partes no processo qual seria o caminho da impugnação das interlocutórias por ocasião da apelação.

Poder-se-ia, ainda, argumentar contra a sugestão que ela produziria atentado ao devido processo legal,
constitucionalmente garantido (art. 5º, LIV e LV, CF), ao suprimir do sistema processual o recurso de agravo.

Todavia, como vem assentando a melhor doutrina, não existe direito a recurso ou garantia à
manutenção de recursos no âmbito da garantia constitucional do devido processo legal, pois o duplo
grau está apenas previsto na Constituição, de modo que o legislador ordinário pode suprimir ou
acrescer recurso, sem esbarrar, em tese, em inconstitucionalidade.

Confiram-se as lições de Cândido Rangel Dinamarco a respeito do princípio do duplo grau de jurisdição:

Diferentemente dos demais princípios integrantes da tutela constitucional do processo, este não é
imposto pela Constituição com a exigência de ser inelutavelmente observado pela lei. Além de não
explicitar exigência alguma a respeito, ela própria abre caminho para casos em que a jurisdição
será exercida em grau único, sem possibilidade de recurso.33

32 Confira-se da jurisprudência do STJ, REsp. 74.221/RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 02.02.98, p. 109: “Nas
instâncias ordinárias, não há preclusão para o julgador, enquanto não acabar o seu ofício jurisdicional. (...) Há preclusão pro
iudicato, no entanto: a - quando o juiz publica a sua sentença de mérito, definindo a lide (CPC, art. 463); b - quando decidida
em grau recursal a questão controvertida (CPC, arts. 471/3), pena de instaurar-se a insegurança jurídica (...).
33 Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, v. 1, p. 240/241.
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Aliás, no caso nem mesmo se estaria subtraindo o duplo grau de jurisdição. Ele permanece
existente com a apelação, que leva à instância superior a revisibilidade também das interlocutórias.
Apenas se encerra a recorribilidade imediata das interlocutórias.

Certamente por isso jamais se acoimou de inconstitucional a sistemática do processo do tra-
balho ou do processo do juizado especial, no sentido da irrecorribilidade das interlocutórias, processos
aos quais, ninguém duvida, aplicam-se genericamente as garantias do devido processo legal e da
ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF).

Uma última observação. Poder-se-ia opor ao trabalho a mesma crítica que se formulou à reforma:
não se baseia em estatísticas. De fato, não existem estatísticas na Justiça Comum, no âmbito do pro-
cesso de conhecimento, a respeito do número de agravos retidos ou de agravos de instrumentos, de
modo a saber se seria vantajosa ou não a proposta ora apresentada.

Todavia, o pensamento se desenvolve com base na observação do funcionamento da Justiça
do Trabalho e do Juizado Especial Cível, com a simplificação operada na solução dos feitos, nos quais
as interlocutórias são irrecorríveis.

Quando nada, se chama a atenção para o fato de que a análise prática, a estatística, é real-
mente necessária. Imagine-se que o grande número de agravos de instrumento no tribunal seja de
agravos “conversíveis” em retido. Nesse caso, muito se ganharia com a supressão do agravo, tor-
nando as interlocutórias irrecorríveis e deixando o mandado de segurança para ataque, em regime de
exceção, às interlocutórias “danosas”.

Mas, a eficácia da sugestão aqui apresentada seria duvidosa se o grande número de agravos
de instrumentos fossem, de fatos, agravos que não poderiam se processar da forma retida, já que aí,
de fato, poderia surgir o argumento de que se estaria trocando o agravo pelo mandado de segurança,
o que não alteraria o volume de processos nos tribunais.

4 Conclusões finais

O novo trato legislativo do recurso de agravo se situa num quadro de confronto entre princípios,
quais sejam o princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, CF) e o princípio da efetividade do
processo (art. 5º, XXXV e LXXVIII, CF). Para se tornar o processo mais efetivo, se faz alguma limi-
tação à ampla defesa ou à defesa mais ampla possível.34

Esse conflito, todavia, como apontado pela melhor doutrina constitucional, não é resolvido segundo
a lógica do tudo ou nada, mas mediante harmonização de ambos, com razoabilidade e proporcionalidade.35

Diante da ponderação feita pelo legislador processual, de direcionamento do pêndulo, na
questão do agravo, mais para o lado do princípio da efetividade do processo, não parece desarrazoa-
da nem desproporcional a própria supressão do agravo ou a proclamação da irrecorribilidade imediata
das interlocutórias, como medida simplificadora do processo, à maneira do que se passa nos juizados
especiais ou no processo do trabalho.

34 José Carlos Barbosa Moreira, Temas de Direito Processual, 8a Série, p. 5, observa, com precisão, que “um processo de
empenho garantístico é por força um processo menos célere”.
35 J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional, p. 190: “Daí o reconhecimento de momentos de tensão ou antagonismo entre
os vários princípios e a necessidade, atrás exposta, de aceitar que os princípios não obedecem, em caso de conflito, a uma
‘lógica do tudo ou nada’, antes podem ser objecto de ponderação e concordância prática, consoante seu ‘peso’ e as circuns-
tâncias do caso”.
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Mas, cabe ressaltar, se trata de opção legislativa por um dos três sistemas apontados e detec-
tados no sistema processual brasileiro: sistema da recorribilidade ampla das interlocutórias, sistema
da irrecorribilidade imediata das interlocutórias e sistema intermediário, de recorribilidade limitada.

O legislador parece ter optado por um sistema de recorribilidade imediata limitada das inter-
locutórias, com a imposição da obrigatoriedade, em princípio, do agravo retido, só se admitindo o
agravo de instrumento por exceção.

O que se questiona, diante das modificações adotadas e do objetivo que as permeia (pêndulo
dirigido ao princípio da efetividade), é se não seria mais adequada e mais eficaz a adoção do sistema
da irrecorribilidade imediata das interlocutórias.
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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 PRELIMINAR E CONCEDER A
SEGURANÇA. 

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2005. -
Dorival Guimarães Pereira - Relator.

Notas taquigráficas

Proferiram sustentação oral, pela impe-
trante, o Dr. Vicente de Paula Mendes e, pelas
autoridades coatoras, o Dr. Humberto Rodrigues
Gomes.

O Sr. Des. Dorival Guimarães Pereira -
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Clara Silva Costa Oliveira contra ato imputado ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Minas Gerais
e ao Advogado-Geral do Estado, os quais teriam
impedido a posse da impetrante no novo cargo,
para o qual foi aprovada em “Concurso de Provas
e Títulos”, por se tratar de servidora aposentada
como Analista de Administração, em razão da
vedação de acúmulos de proventos de aposen-

tadoria com vencimentos de cargos, tendo sido
declarado nulo o seu ato de nomeação.

Narra a impetrante, em síntese, que a
referida decisão violou o preceito constitucional
do devido processo legal; que o simples fato de
ser ex-servidora aposentada não a impossibili-
taria de submeter-se a concurso público, ante a
inexistência de vedação legal; que não se pode
declarar nulo ato que não contém qualquer ilici-
tude, uma vez que o suposto impedimento só
existiria depois da posse e exercício, quando
haveria, em tese, a percepção cumulativa da
remuneração do cargo pretendido com os
proventos de aposentadoria; que renunciou aos
referidos proventos em tempo hábil e, por fim,
que restaram preenchidos todos os requisitos
legais para o seu provimento no referido cargo,
tudo consoante as argumentações desenvol-
vidas nas razões de f. 02/21-TJ, que se fizeram
acompanhadas dos docs. de f. 22/63-TJ. 

Indeferida a liminar pleiteada ao deslinde
do despacho de f. 68/69-TJ, hospedam os autos
informações das autoridades apontadas como
coatoras (f. 78/92-TJ), suscitando, preliminar-
mente, ilegitimidade passiva ad causam, pres-
crição qüinqüenal e decadência ao direito de
impetração da ação mandamental e, quanto ao
mérito, ressaltando a vedação constitucional de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1 CORTE SUPERIOR

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - APOSENTADORIA - PROVENTOS -
RENÚNCIA - POSSIBILIDADE - APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO - POSSE -

IMPEDIMENTO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONCESSÃO DA ORDEM 

- A Constituição da República, ao vedar a percepção simultânea de proventos de aposentadoria
com a remuneração de cargo inacumulável na atividade, não impede a posse neste, quando
nomeado candidato aprovado em concurso público, nem estabelece como requisito para a
investidura a prévia renúncia aos proventos.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.0000.04.413515-0/000 - Comarca de Belo Horizonte -
Impetrante: Clara Silva Costa Oliveira - Autoridades Coatoras: Governador do Estado de Minas Gerais
e outro - Relator: Des. DORIVAL GUIMARÃES PEREIRA
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acumulação de proventos, decorrentes do antigo
exercício de cargo público estadual, com venci-
mentos de outro cargo público de provimento
efetivo; vedação à renúncia à aposentadoria ou
outro instituto que possibilite a suspensão ou
interrupção do pagamento de proventos para a
investidura em cargo inacumulável na ativa; e,
por fim, suscita a ilegalidade dos efeitos retroa-
tivos pretendidos ante a ausência dos requisitos
legais para a sua concessão.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça (f. 96/104-TJ), da lavra da ilustre
Procuradora Fé Fraga França, opinando no
sentido da concessão da segurança pleiteada. 

Relatados, passo a decidir. 

De início, examino as preliminares argüi-
das pelas dignas autoridades apontadas como
coatoras. 

Alegam ilegitimidade passiva ad causam,
no que tange ao reconhecimento do direito à
renúncia à aposentadoria do servidor público. 

De fato, a ação mandamental não pres-
cinde da observância das condições processuais
da ação, dentre as quais a legitimidade de parte,
almejando-se seu regular processamento, sendo,
a esse respeito, abalizada lição do saudoso
Mestre Hely Lopes Meirelles, segundo o qual: 

Considera-se autoridade coatora a pessoa que
ordena ou omite a prática de ato impugnado, e
não o superior que o recomenda ou baixa nor-
mas para sua execução. Não há confundir,
entretanto, o simples executor material do ato
com a autoridade por ele responsável. Coator é
a autoridade superior que pratica ou ordena
concreta e especificamente a execução ou
inexecução do ato impugnado e responde pelas
suas conseqüências administrativas; executor é
o agente subordinado que cumpre a ordem por
dever hierárquico, sem se responsabilizar por
ela (Mandado de Segurança, 16. ed., São
Paulo: Malheiros, p. 46). 

E conclui: 

Incabível é a segurança contra autoridade que
não disponha de competência para corrigir a

ilegalidade impugnada. A impetração deverá
ser sempre dirigida contra a autoridade que
tenha poderes e meios para praticar o ato orde-
nado pelo Poder Judiciário (ob. cit.).

Como é cediço, a autoridade coatora,
para fins de mandado de segurança, regra
geral, é a pessoa física vinculada direta ou indi-
retamente ao Estado, que omite ou pratica o ato
indigitado ilegal e ostenta o poder de revê-lo,
voluntária ou compulsoriamente. 

Todavia, sem embargo dos doutos argu-
mentos esposados pelos impetrados, a meu
sentir, entendo que razão não lhes socorre,
como adiante restará demonstrado. 

Compulsando os autos, observo que a
impetrante chegou a ser nomeada no cargo
para o qual prestou concurso público, por ato
assinado pelo Governador do Estado de Minas
Gerais (f. 23-TJ), da mesma forma que tal ato
fora declarado nulo, pela mesma Autoridade (f.
28-TJ), mediante provimento extraído da Advo-
cacia-Geral do Estado, o que tornam legítimas
as autoridades aqui apontadas coatoras. 

Rejeito, pois, a preliminar eriçada. 

Quanto à alegação da ocorrência de
decadência e prescrição, por se tratar de
matéria de fundo, confunde-se com o próprio
mérito, com o qual serão examinadas. 

E, quanto a este, a matéria tratada
nestes autos, referente ao direito à renúncia de
aposentadoria, já foi por mim analisada, notada-
mente no julgamento da Apelação Cível nº
1.0000.00.237705-9/000, ocorrido em 20.05.02,
de minha relatoria, à unanimidade, quando
ainda integrante da eg. 6ª Câmara Cível deste
colendo Sodalício. 

Naquela oportunidade, sustentei que, em
virtude da vinculação que continua a existir
entre o servidor inativo e o Ente Público, não se
poderia entender a renúncia à aposentadoria
como ato unilateral, tornando imprescindível a
concordância do Instituto de Previdência, para
que se consumassem os efeitos da renúncia.
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No entanto, depois de melhor refletir sobre
o assunto, e sobre ele me reposicionar, posso
desde já afirmar que, em princípio, pode, sim, o
servidor decidir sobre a renúncia de sua aposen-
tadoria, para futura aposentadoria em novo
cargo público, para o qual prestou concurso, tal
qual é a hipótese ora em discussão.

De fato, com a aposentadoria, aquele
vínculo profissional de prestação de serviços
cessa, mas não se pode dizer que não reste li-
gação alguma entre o inativo e o Poder Público,
pois que subsiste vínculo, ainda que de natu-
reza distinta. 

Mas essa ligação não pode ser apta a
afastar o caráter unilateral da renúncia ao direito
de aposentadoria, em favor da conveniência e
oportunidade da Administração Pública.

Com efeito, mesmo que o servidor já
exerça ou tenha exercido determinado cargo
público, não há óbice algum que venha ele a
prestar novo concurso público, a fim de titu-
larizar novo cargo público, sem se olvidar do
mandamento constitucional insculpido no art.
37, XVI, da CF, quanto à acumulação remune-
rada de cargos públicos, nos termos seguintes: 

Art. 37. (...). 
XVI - é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compa-
tibilidade de horários, observado em qualquer
caso o disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor; 
b) a de um cargo de professor com outro, téc-
nico ou científico; 
c) a de dois cargos ou empregos privativos de
profissionais de saúde, com profissões regu-
lamentadas. 

Ora, se o servidor público aposentado for
aprovado em novo concurso público e este for
incompatível com o anterior, não pode a
Administração Pública negar-lhe tal direito, tam-
pouco os efeitos decorrentes da eventual
aprovação no certame, levando-se em consi-
deração o tempo que laborou no antigo cargo,
sob pena de intolerável abuso de poder do Ente
Público.

Conforme muito bem explicitou Cármen
Lúcia Antunes Rocha, a aposentadoria é direito
fundamental de todo trabalhador, aí incluído o
servidor público, segundo a qual: 

A aposentadoria é um dever de Justiça social,
pelo qual se assegura a dignidade do traba-
lhador quando ele colaborou com a coletividade,
e, pela sua prestação, conquistou o direito de ser
credor da coletividade pelo labor desenvolvido
durante o período e nas condições afirmadas
legalmente. A aposentadoria é um direito funda-
mental de todo trabalhador, aí incluído, como é
certo, o agente público, seja ele agente político,
membro de Poder ou servidor público. Não é
uma vantagem, senão que um direito, e não ape-
nas do agente público, mas de todo trabalhador
(Princípios Constitucionais dos Servidores
Públicos, São Paulo: Saraiva, 1999, p. 412).

Ainda que se venha argumentar que,
mesmo na aposentação, o vínculo do servidor
com o Estado continua mantido, sob nova
roupagem, é certo, pois se altera o status fun-
cional do agente, não se pode olvidar jamais
que a aposentadoria é um direito, cujo exercício
é assegurado pelo Estado, desde que preenchi-
das as condições pelo seu titular, e não uma
concessão, privilégio ou favor, em que o Poder
Público pode deliberar discricionariamente
acerca de seu deferimento ou não. 

E, enquanto direito, pode o titular acerca
dele deliberar, observado o princípio da legalidade,
na medida em que se trata de direito personalís-
simo, patrimonial, e, portanto, disponível por seu
detentor, haja vista inexistir qualquer preceito legal
que proíba o exercício dessa prerrogativa.

Desde que haja motivo plausível, tal qual
o que ora se discute, em que a impetrante foi
aprovada em novo concurso público, é vedado
à Administração Pública negar-lhe o reconheci-
mento de um direito, conforme farta jurisprudên-
cia deste eg. Sodalício, como se constata dos
arestos adiante colacionados: 

Mandado de segurança. Servidor público.
Aposentadoria. Renúncia. Nova investidura.
Certificação do tempo de serviço. Legalidade.
Ordem concedida. Dada a unilateralidade do ato
de renúncia à aposentadoria, não pode a
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Administração Pública obstar-lhe o reconhe-
cimento, sob pena de incorrer em abuso de
poder, não sendo necessária, para tanto,
expressa autorização legal. Outrossim, mostra-
se legítima a pretensão da impetrante à certifi-
cação do tempo de serviço, visando à aver-
bação em cargo no qual adentrou em decor-
rência de regular aprovação em concurso públi-
co (Corte Superior, Mandado de Segurança nº
1.0000.00.248202-0/000, Rel. Des. Francisco
Figueiredo, j. em 28.08.02, DJ de 13.11.02).

Mandado de segurança. Requerimento. Deci-
são. Publicação. Omissão. Prazo de 30 dias
previsto na Lei Estadual 869/52. Aposen-
tadoria. Renúncia de proventos. Direito dispo-
nível. Certidão do ato e da contagem do tempo
de serviço. Constitui direito líquido e certo
obter resposta a requerimento formulado no
prazo previsto em lei. A renúncia aos proven-
tos de aposentadoria é direito disponível do
requerente, constituindo direito líquido e certo
amparável por mandado de segurança, com
expedição de certidão do ato e da contagem
do tempo de serviço para averbação em outro
ente federativo (2º GCC, Mandado de
Segurança nº 1.0000.00.223691-7/000, Rel.
Des. Aloysio Nogueira, j. em 03.10.01, DJ de
26.10.01).

Convicto da certeza em torno do direito em
que se funda a ação, curvando-me ao posiciona-
mento jurisprudencial adotado em diversos tribu-
nais do País, após acurado reexame da matéria,
no sentido de reconhecer o direito do servidor
público aposentado em renunciar à aposentadoria
e averbar o tempo de serviço no novo cargo públi-
co, para o qual prestou concurso público, por se
tratar de direito disponível e personalíssimo.

Por outro lado, as argüições de pre-
scrição e decadência não merecem prevalecer. 

Quanto à prescrição, embora a aposenta-
doria tenha sido deferida em 22.11.97, a situação
da impetrante somente foi alterada com a sua
aprovação em Concurso Público para o Cargo de
Procuradora do Estado de Minas Gerais de 1ª
classe - ato publicado em 07.07.04 -, sendo impe-
dida de tomar posse no referido cargo em virtude
da suposta acumulação de proventos com a
remuneração do cargo.

Ora, conforme ressaltado, o direito de
renunciar à aposentadoria é disponível do seu
pretendente, não havendo falar em prescrição
do fundo do direito. 

Assim, a partir deste momento é que a
impetrante esteve legitimada a questionar a
lesão a direito líquido e certo seu, e não a partir
de seu pedido de aposentadoria, razão pela qual
não merece prevalecer a argüição de prescrição
do fundo do direito.

Não se operaram também os efeitos da
decadência de 120 dias para a impetração,
visto que o pedido de renúncia de aposenta-
doria foi protocolado em 02.08.04 (f. 29/30-TJ),
sem que tenha havido resposta, sendo que o
presente mandamus foi distribuído em 29.09.04
(carimbo mecânico de protocolo de f. 02-TJ), ou
seja, dentro do prazo legal, para tanto. 

Lado outro, para a Administração Pública,
a renúncia postulada importará na desoneração
do pagamento de um benefício, daí também a
desnecessidade da existência de lei que a auto-
rize a acatar a manifestação de vontade do servi-
dor jubilado.

Na lição de João Batista Damasceno, em
artigo publicado pela Revista de Direito
Administrativo, nº 211, p. 271, colhe-se que: 

A renúncia à aposentadoria uma vez apresen-
tada há que ser exigida e não pode a
Administração ignorá-la. Trata-se de direito do
renunciante cujo reconhecimento se impõe,
sob pena de abuso de poder, e não pode ser
obstado pela Administração sob o pretexto de
não poder anuir à vontade do servidor sem
autorização legal.

Ademais, o próprio eg. Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, a quem
compete fiscalizar a legalidade dos atos da
Administração Pública, em auxílio ao controle
externo exercido pelo Poder Legislativo, já
decidiu que “é possível a renúncia à aposenta-
doria e o aproveitamento do tempo de exercício
para averbação em novo cargo, observado o
estágio probatório” (Inspeção nº 449.331, Rel.
Cons. Simão Pedro Toledo, DJ de 22.09.99). 
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Aliás, corroborando o entendimento aqui
esposado, permissa venia, colaciono os funda-
mentos sufragados pelo eminente Des. Almeida
Melo, no julgamento da Apelação Cível nº
1.0000.219776-2/000, in verbis: 

Com o advento da Emenda à Constituição
Federal de nº 20/98, tornou-se expressa a
vedação de percepção simultânea de proventos
de aposentadoria, decorrentes do art. 40 da
Constituição Federal, relativamente aos servi-
dores civis, e de remuneração de cargo,
emprego ou função pública, ressalvados os car-
gos acumuláveis, na forma do art. 37, XVI, os
cargos eletivos e os cargos em comissão decla-
rados em lei de livre nomeação e exoneração.
O fato de o edital de concurso não prever a
vedação contida no art. 37, § 10, da
Constituição Federal não é relevante para a
solução da causa. 
No entanto, aquele dispositivo, ao vedar a acu-
mulação de proventos de aposentadoria com a
remuneração de outro cargo, não impede a
posse neste, quando nomeado candidato
aprovado em concurso público, na forma do art.
37, II, da Constituição Federal, nem estabelece
como requisito para a posse a prévia renúncia
aos proventos de aposentadoria.
O que a norma não admite é a percepção
simultânea de proventos da aposentadoria e de
remuneração decorrente do exercício de outro
cargo público não acumulável na atividade,
sendo certo que, inversamente à manifestação
da Procuradoria de Justiça, a opção pelo rece-
bimento de uma das espécies mencionadas
pode se realizar após a posse, não se vislum-
brando obrigatoriedade ou necessidade de
renúncia aos proventos, conforme sugeriu a
sentenciante.
Em situações da espécie, em que se invoca dis-
posição constitucional de natureza limitativa,
para impedir a posse do servidor nomeado,
assume relevância o princípio geral de direito
pelo qual as normas que impõem restrições ao
exercício de direitos devem ser interpretadas
restritivamente: exceptiones sunt strictissimae
interpretationes.
No caso, como visto, não se verifica acumu-
lação ilegal de cargos, uma vez que, em tese, o
eventual exercício de cargo público não acu-
mulável por servidor aposentado em outro não
caracteriza, por si só, violação à proibição conti-
da no art. 37, XVI, da Constituição Federal.
O que não se permite, nos termos do § 10
daquele dispositivo, é a acumulação da remu-

neração do cargo exercido com proventos da
aposentadoria em outro cargo, para os quais
não se faculta o exercício cumulado. 
É que acumulação de cargos e percepção
simultânea de proventos de aposentadoria e
de remuneração pelo exercício de cargo são
situações evidentemente distintas. 
Assim, demonstrada a convocação da impe-
trante para a posse e o impedimento posterior à
sua consecução, a teor do documento de f. 05-
TJ, há o direito líquido e certo a ser protegido
mediante a concessão da ordem postulada (j.
em 16.08.01, DJ de 05.09.01).

Ao impulso de tais considerações, rejeito a
preliminar e concedo a segurança pleiteada,
determinando, em conseqüência, que as dignas
autoridades apontadas como coatoras procedam
ao cancelamento da aposentadoria da impetrante
no cargo de Analista de Administração, nível III,
grau F, do Quadro Setorial de Lotação da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
e os respectivos proventos, assegurando a sua
posse no cargo de Procuradora do Estado de 1ª
Classe, nos termos dos pedidos de f. 20/21-TJ, na
forma da Lei.

Sem honorários advocatícios, por inca-
bíveis, in casu. 

Custas processuais, ex lege. 

O Sr. Des. Jarbas Ladeira - Sr. Presidente.
Também rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, está presente o direito
líquido e certo da impetrante de renunciar à sua
aposentadoria, ao mesmo tempo em que
assume o cargo para o qual prestou concurso. 

Assim sendo, concedo a segurança. 

O Sr. Des. Francisco Figueiredo - Sr.
Presidente. 

Também rejeito as preliminares - de legi-
timidade passiva e de decadência -, sendo que
esta última o eminente Relator a examina junta-
mente com o mérito. Também estou de acordo
quanto ao mérito, concedendo a segurança, pois,
tendo a impetrante renunciado aos proventos de
aposentadoria em tempo hábil a tomar posse do
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novo cargo efetivo, não há que se falar em acu-
mulação vedada pela Constituição, em seu art.
37, XVI, uma vez que o ato de renúncia é unila-
teral, personalíssimo e disponível, podendo ser
aproveitado o tempo de serviço para averbação
do novo cargo, como bem assinalou o eminente
Relator, a matéria não é nova na nossa Corte,
motivo por que também concedo a segurança.

Os Srs. Des. Gudesteu Biber, Hugo
Bengtsson, Antônio Hélio Silva, Kelsen

Carneiro, Isalino Lisbôa, Pinheiro Lago,
Schalcher Ventura, Reynaldo Ximenes
Carneiro, Herculano Rodrigues, Carreira
Machado, Almeida Melo, José Antonino Baía
Borges, José Francisco Bueno, Célio César
Paduani, Hyparco Immesi, Kildare Carvalho,
Nilson Reis, Brandão Teixeira - De acordo com
o Relator. 

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR
E CONCEDERAM A SEGURANÇA.

-:::-
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2 JURISPRUDÊNCIA CÍVEL

AÇÃO ORDINÁRIA - PROGRAMA DE COMPUTADOR - SOFTWARE - RELAÇÃO DE EMPREGO -
TITULARIDADE - EMPREGADOR - ART. 4º DA LEI 9.609/98

- Inexistindo estipulação expressa em favor do empregado e considerando-se que a natureza
do emprego envolve criação, desenvolvimento e/ou modificação de programas de computador
- software -, a titularidade destes é do empregador, nos moldes do art. 4º da Lei 9.609/98.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 470.608-5 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. ALBERTO
VILAS BOAS

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 470.608-5, da Comarca
de Belo Horizonte, sendo apelante Ricardo
Pompeu dos Santos e apelado Colégio Santo
Antônio, acorda, em Turma, a Décima Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Alberto Vilas Boas (Relator), e dele participaram
os Desembargadores Roberto Borges de
Oliveira (1º Vogal) e Alberto Aluízio Pacheco de
Andrade (2º Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Produziu sustentação oral, pelo apelante,
o Dr. Hildebrando Pontes Neto. Assistiu ao julga-
mento, pelo apelado, o Dr. Leonardo Bruno M.
Vidigal.

Belo Horizonte, 2 de agosto de 2005. -
Alberto Vilas Boas - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Alberto Vilas Boas - Estive
atento à sustentação feita pelo ilustre Dr.
Hildebrando Pontes Neto em favor do apelante.

Conheço do recurso.

Trata-se de ação ordinária aforada pelo
apelado, visando impedir a retirada pelo réu, ora
apelante, de programas de computador ou sis-
temas, elaborados e desenvolvidos durante a
vigência do contrato de trabalho firmado entre as
partes, de suas dependências, bem como o com-
pelir a fornecer, por escrito, todas as senhas de
acessos aos aludidos softwares e a devolver os
respectivos códigos fontes (f. 6).

O apelante, em sua contestação, afir-
mou, em apertada síntese, quanto à relação tra-
balhista, o exercício de funções essencialmente
pedagógicas no cargo de coordenador de infor-
mática, não perfazendo, na condição de empre-
gado da instituição de ensino, função de desen-
volvimento de programas de computador.

Asseverou, ainda, que todas as ativi-
dades relativas a programas de computador
foram realizadas em sua residência, durante
seu horário de repouso não remunerado,
sendo utilizados apenas seus próprios equipa-
mentos, além de ter implantado um sistema
anteriormente criado para outra empresa,
razão pela qual entendeu incidir o art. 4º, § 2º,
da Lei 9.609/98.

Em sede de reconvenção, o apelante,
por entender possuir os direitos de criação
sobre os programas de computador utilizados
pelo colégio, pleiteou a abstenção do uso dos
sistemas e indenização pela utilização desau-
torizada dos referidos softwares, desde a data
de sua demissão sem justa causa (f. 341/355).
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Na impugnação e na contestação à recon-
venção, o autor afirmou que o apelante “foi con-
tratado para exercer a coordenadoria de infor-
mática”, para “possibilitar a informatização de sua
gestão administrativo-financeira”, sendo claro
que, para a “consecução das atividades afetas a
seu cargo, e inerentes à própria natureza do vín-
culo trabalhista, ele desenvolveria e elaboraria os
programas de computador que possibilitassem a
criação de sistemas a serem utilizados pelo
Colégio Santo Antônio, segundo sua necessidade
e solicitação” (f. 613 e 621).

Ressaltou, ainda, não ter o réu se valido,
quando da celebração do contrato de trabalho,
da estipulação do caput do art. 4º da Lei de
Softwares, de forma a elidir a presunção de pro-
priedade do colégio, motivo por que lhe per-
tencem os direitos relativos aos programas de
computador (f. 623).

É incontroversa, nos autos, a relação tra-
balhista mantida entre as partes, bem como a
participação efetiva do apelante no desenvolvi-
mento de programas de computador utilizados
pela instituição de ensino, principalmente na
área administrativa e financeira.

Percebe-se que o ponto central da deman-
da, quer a principal, quer a reconvencional, reside
em aferir a titularidade dos direitos dos programas
de computador desenvolvidos pelo apelante.

Isso porque, enquanto o autor afirma que o
exercício dessa atividade era inerente ao cargo
ocupado pelo apelante, este, por sua vez, entende
que suas funções no colégio eram essencialmente
pedagógicas, e o desenvolvimento dos programas
de computadores era efetuado em sua residência,
durante seu período de folga.

A titularidade dos direitos de software é
regulada pelo art. 4º da Lei 9.609/98, in verbis:

Art. 4º Salvo estipulação em contrário, per-
tencerão exclusivamente ao empregador, con-
tratante de serviços ou órgão público, os direitos
relativos ao programa de computador, desen-
volvido e elaborado durante a vigência de con-
trato ou de vínculo estatutário, expressamente
destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em

que a atividade do empregado, contratado de
serviço ou servidor seja prevista, ou, ainda, que
decorra da própria natureza dos encargos con-
cernentes a esses vínculos.
§ 1º Ressalvado ajuste em contrário, a compen-
sação do trabalho ou serviço prestado limitar-se-
á à remuneração ou ao salário convencionado.
§ 2º Pertencerão, com exclusividade, ao empre-
gado, contratado de serviço ou servidor os direi-
tos concernentes a programa de computador
gerado sem relação com o contrato de trabalho,
prestação de serviços ou vínculo estatutário, e
sem a utilização de recursos, informações tec-
nológicas, segredos industriais e de negócios,
materiais, instalações ou equipamentos do
empregador, da empresa ou entidade com a
qual o empregador mantenha contrato de
prestação de serviços ou assemelhados, do
contratante de serviços ou órgão público.
§ 3º O tratamento previsto neste artigo será
aplicado nos casos em que o programa de
computador for desenvolvido por bolsistas,
estagiários e assemelhados.

Dessarte, conclui-se ser a regra legal,
quanto à autoria do produto, não pertencer ao
empregado que o desenvolveu, mas à empresa
que o contratou, seja ela pública ou privada;
somente poderá ocorrer o contrário se o contrato
de trabalho expressamente prever, fato esse
inexistente no caso em apreço.

Nesse sentido, a lição consignada no
livro Lei do Software e seu Regulamento: Lei nº
9.609/98, São Paulo: Atlas, 1999, p. 31, da
Série Legis-Empresa:

Estatui o art. 4º da nova lei que pertencerão
exclusivamente ao empregador contratante de
serviços ou órgãos públicos os direitos rela-
tivos ao software desenvolvido e elaborado
durante a vigência de contrato ou de vínculo
estatutário, expressamente destinado à pes-
quisa e desenvolvimento, ou em que a ativi-
dade do empregado contratado de serviço ou
servidor seja prevista, ou ainda que decorra da
própria natureza dos encargos concernentes a
esses serviços.
Portanto, o autor do programa de computador
na condição de empregado que seja subordi-
nado a um Contrato de Trabalho regido pela
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT - ou
por Estatuto, no caso de funcionários públi-
cos, não detém o direito à titularidade da obra,
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visto que esta é produzida em decorrência
exclusivamente do regime de subordinação e
dependência de um pacto laboral.
Cumpre assinalar, entretanto, que tal disposição
legal admite estipulação em contrário à livre con-
veniência e à vontade das partes envolvidas.
Alude, ainda, a lei que, ressalvando o que se
ajustar em contrário, a compensação do trabalho
ou serviço prestado pelo criador de um programa
dentro da relação empregatícia acima indicada
limitar-se-á à remuneração ou ao salário conven-
cionado do empregador ou servidor.

Examinando o contexto probatório e os
autos, conclui-se que as provas corroboram as
alegações do colégio autor, ou seja, que era da
natureza do trabalho do apelante, junto à escola,
a criação, desenvolvimento, alteração e manu-
tenção de programas de computador neces-
sários à administração da empresa.

Segundo João Guilherme Rodrigues
Gallo, testemunha ouvida em juízo:

...que anteriormente ao cargo que ocupa na
atualidade o depoente trabalhava na mesma
escola como monitor do laboratório de infor-
mática, trabalhando com o Ricardo nessa
ocasião; que o depoente presenciou o réu
desenvolveu programas nessa época, poden-
do assim afirmar porque essa atividade exige
um tipo de trabalho específico, o que foi pre-
senciado pelo depoente; que, com certeza,
pode afirmar que o réu desenvolvendo os pro-
gramas de emissão de boletos e complemen-
tações de programa acadêmico; que eram a
secretaria e a coordenação pedagógica os
setores que pediam essas complementações,
as quais foram desenvolvidas inicialmente no
laboratório de informática que, depois de refor-
mado, permitiu uma sala em separado para
Ricardo, onde trabalhava nessa tarefa (f. 764).

Solange Elvira Alves Vilela, secretária da
escola, afirmou:

...que não sabe dizer a quanto tempo o réu
ingressou na escola, mas a depoente começou
a ter mais contato com ele depois que ele pas-
sou a trabalhar no sistema acadêmico, corres-
pondendo a todos os registros do aluno
enquanto matriculado na escola, mediante sis-
tema informatizado; que esse sistema foi
desenvolvido pelo próprio réu, não sabendo

informar a pedido de quem; (...) que era o réu
o responsável pela manutenção do programa
de controle acadêmico; que as modificações
feitas no programa por Ricardo eram repas-
sadas à depoente; que o réu procedia a todas
as correções que lhe eram solicitadas para
efeito de utilização do programa de maneira
eficiente (f. 766).

E também, no depoimento de Diogo de
Souza Coimbra, extrai-se:

...que atualmente o depoente não é funcionário
do autor, embora já tenha trabalhado no refe-
rido colégio por um ano entre os meses de
agosto/2000 e agosto/2001, na função de moni-
tor de informática, sob a chefia do réu Ricardo,
que ocupava a gerência da área de informática,
cabendo-lhe a manutenção de máquinas,
desenvolvimento de programas para o colégio,
assessoria aos alunos no uso das máquinas e
programas que os alunos necessitariam utilizar;
que o desenvolvimento de programas impor-
tava na utilização de ferramental fornecido pelo
colégio, para utilização pelo próprio, os quais
eram desenvolvidos no horário de trabalho de
Ricardo; (...) que ele tinha um local de trabalho
específico na escola, situado numa sala locali-
zada no laboratório de informática (f. 768).

Assim, não há como acolher as alegações
do réu quanto ao fato de ter sido contratado exclu-
sivamente para a função de professor/coorde-
nador ou, ainda, de que o desenvolvimento de
softwares era realizado fora das dependências do
colégio, nos seus horários de folga e sem a utili-
zação de recursos deste.

Nesse sentido, o laudo pericial:

(...)
c) houve a produção e/ou cópia de dois
arquivos em dia de domingo, (0,51%);
d) houve a produção e/ou cópia de um arquivo
em dia de sábado (0,26%);
e) houve a produção e/ou cópia de 22 arquivos
no mês de janeiro, 5,6% do total de arquivos
examinados;
f) houve a produção e/ou cópia de 34 arquivos,
no horário compreendido entre 13 e 14h, 8,7%
do total de arquivos examinados;
g) houve a produção de 0,77% em finais de
semana (sábado e domingo) e uma produção
de 99,23 em dias de semana (f. 916).
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Cumpre ressaltar, ainda, malgrado exis-
tam indícios do ensino de informática na escola,
como nos depoimentos das testemunhas, João
Guilherme Rodrigues Gallo (f. 765), Wilton
Speziali Caldas (f. 772) e Marcelo da Silva
Linhares (f. 774), bem como constar em seus
contracheques a função de professor/coorde-
nador, recebendo o adicional extraclasse típico
da função de magistério (f. 120/340), que esses
fatos em nada alteram o resultado da demanda.

Isso porque o apelante não se desin-
cumbiu do ônus de provar a expressa estipu-
lação em seu favor a que se refere o caput do
art. 4º da Lei de Software.

Dessarte, prevalece a presunção de titu-
laridade da instituição de ensino sobre os pro-
gramas de computador criados, desenvolvidos

e ou alterados pelo apelante na vigência do
contrato de trabalho existente entre eles.

Destaco que a declaração anexada à f. 104
não tem teor probatório algum quanto aos fatos ali
narrados, conforme ensina Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery:

O documento particular subscrito por terceiro,
contendo declaração de ciência de fato, prova
a declaração, mas não o fato declarado
(Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Processual Civil Extravagante em
Vigor: atualizado até 15.03.02, 6. ed. rev., São
Paulo: RT, 2002, p. 1.075).

Ante o exposto, nego provimento ao apelo.

Custas recursais, pelo apelante.

-:::-

EXECUÇÃO - PENHORA - IMÓVEL RURAL - FINANCIAMENTO AGRÍCOLA - ÔNUS
REAL - NÃO-IMPEDIMENTO - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE -

REQUISITOS - NÃO-PREENCHIMENTO

- Para que o imóvel rural seja reconhecido como impenhorável, mister se faz a comprovação
cabal de que ele seja o único bem da família, servindo tanto como moradia, quanto como
núcleo de trabalho. 

- Não basta à impenhorabilidade que o imóvel seja de área reduzida ou composto de um módulo
rural, impondo-se a concorrência das demais condições ensejadoras desse benefício.

- A existência de ônus real sobre o imóvel para financiamento agrícola não impede sua penhora.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 505.276-4 - Comarca de Campos Altos - Relatora: Des.ª
MÁRCIA DE PAOLI BALBINO

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos

de Agravo de Instrumento nº 505.276-4, da

Comarca de Campos Altos, sendo agravante

José Donizete Ribeiro e agravados Sebastião

Luiz e outra, acorda, em Turma, a Décima

Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do

Estado de Minas Gerais DAR PROVIMENTO

AO AGRAVO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Eduardo Mariné da Cunha (2º Vogal), e dele parti-
ciparam os Desembargadores Márcia De Paoli
Balbino (Relatora) e Lucas Pereira (1º Vogal).

O voto proferido pela Desembargadora
Relatora foi acompanhado, na íntegra, pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 4 de agosto de 2005. -
Márcia De Paoli Balbino - Relatora.
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Notas taquigráficas

A Sr.ª Des. Márcia De Paoli Balbino -
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão da MM. Juíza, cuja cópia se
encontra à f. 07-TJ, que, nos autos da ação de
execução promovida pelo agravante contra os
ora agravados, indeferiu o pedido de penhora do
imóvel dos executados, ao fundamento de que é
protegido pela Lei 8.009/90, por ser utilizado
como moradia permanente dos executados.

Argumenta o agravante que se trata de
imóvel rural e que, por isso, se aplica o disposto
no art. 4º, § 2º, da referida lei, que ampara a sua
pretensão de penhorar o imóvel dos executados.

Requereu o provimento do recurso.

Em ofício datado de 12.04.05, o Cartório
da Décima Sétima Câmara Cível deste Tribunal,
atendendo ao despacho de f. 14-TJ, solicitou
informações à MM. Juíza a quo, que as prestou
às f. 18/19-TJ, sendo mantida a decisão.

À f. 17-TJ, o agravante informou que litiga
amparado pela assistência judiciária.

Intimados (certidão de f. 16-TJ), os
agravados não apresentaram contraminuta.

Conheço do recurso, uma vez que pre-
sentes os requisitos para sua admissão.

Ressalto que o agravante está isento de
preparo, por litigar amparado pela Lei 1.060/50.

O agravante afirma que o fato de o imóvel
dos agravados ser uma propriedade rural e estar
gravado com ônus real, segundo alegam, não o
deixa protegido pela impenhorabilidade. Invoca o
§ 2º do art. 4º, da Lei 8.009/90, que dispõe:

Art. 4º (...)
§ 2º Quando a residência familiar constituir-se
em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-
se-á à sede de moradia, com os respectivos
bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso
XXVI, da Constituição, à área limitada como
pequena propriedade rural.

Entendo que lhe assiste razão.

Nos autos, não há demonstração cabal de
que se trata do único imóvel dos executados
agravados ou residência de sua entidade familiar,
a garantir-lhes a impenhorabilidade.

A proteção ao imóvel rural, no que diz
respeito à sua impenhorabilidade, está prevista
nos arts. 5º, XXVI, da CF e 649, X, do CPC, bem
como na Lei 8.009/90.

Dispõem os artigos supramencionados:

Constituição Federal de 1988.
Art. 5º
(...)
XXVI - a pequena propriedade rural, assim
definida em lei, desde que trabalhada pela
família, não será objeto de penhora para paga-
mento de débitos decorrentes de sua atividade
produtiva, dispondo a lei sobre os meios de
financiar o seu desenvolvimento.

Código de Processo Civil.
Art. 649. São absolutamente impenhoráveis:
(...)
X - o imóvel rural, até um módulo, desde que
seja o único de que disponha o devedor,
ressalvada a hipoteca para fins de financia-
mento agropecuário.

Lei 8.009/90.
Art. 1º. O imóvel residencial próprio do casal, ou
da entidade familiar, é impenhorável e não res-
ponderá por qualquer tipo de dívida civil, comer-
cial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza,
contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos
que sejam seus proprietários e nele residam,
salvo nas hipóteses previstas em lei.
Parágrafo único. A impenhorabilidade com-
preende o imóvel sobre o qual se apresentam
a construção, as plantações, as benfeitorias de
qualquer natureza e todos os equipamentos,
inclusive os de uso profissional, ou móveis que
guarnecem a casa, desde que quitados.

De acordo com tais dispositivos legais
para que o imóvel rural seja reconhecido como
impenhorável, mister se faz a comprovação
cabal de que ele seja o único bem da família,
servindo tanto como moradia, quanto como
núcleo de trabalho. 
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Nesse sentido, colhe-se dos julgados do
extinto Tribunal de Alçada de Minas Gerais:

Agravo de instrumento. Impenhorabilidade.
Artigo 649, X, do CPC. Unicidade do imóvel
rural. Subsistência. Ausência de demons-
tração. Alegação afastada. 
- A impenhorabilidade de imóvel com suporte
no art. 649, X, do CPC exige que o executado
comprove possuir apenas o bem constrito ou
que este seja indispensável a sua subsistência
e à de sua família.
- Agravo não provido (2ª Câm. Cível, AI nº
410.513-3, Rel. Juiz Edgard Penna Amorim, j.
em 16.09.03).

Embargos do devedor. Execução por título
extrajudicial. Nota promissória. Emissão em
branco. Preenchimento. Mandato tácito.
Imóvel rural. Impenhorabilidade. Ausência de
requisitos.
- Para que o proprietário de imóvel rural obtenha
a benesse da Lei 8.009/90, mister que comprove
constituir o bem residência familiar, como tal con-
siderado aquele utilizado pelo casal ou pela
família para moradia permanente.
- A impenhorabilidade de que trata o art. 5º,
XXVI, da CF depende da comprovação de
que o imóvel rural seja trabalhado pela família
do devedor e de que a dívida derive de sua
atividade produtiva.
- O art. 649, X, do CPC só tem aplicabilidade
quando o bem constrito for o único de pro-
priedade da parte e apresentar área inferior a
um módulo rural, competindo ao devedor
comprovar tais circunstâncias (...) (7ª Câm.
Cível, Ap. Cível nº 391.957-1, Rel. Juiz Unias
Silva, j. em 08.05.03).

Sobre a impenhorabilidade das pequenas
propriedades rurais, leciona Cândido Rangel
Dinamarco:

A impenhorabilidade da pequena propriedade
rural, já imposta pela Constituição da Repú-
blica (art. 5º, inc. XXVI), repercute no art. 649,
inc X, do Código de Processo Civil (...). Essa
disposição dá a impressão de abranger todo e
qualquer imóvel rural que não supere aquela
dimensão, quer o devedor dependa dele para
o sustento próprio e o da família, quer não
dependa - mas sua interpretação correta não
pode ser essa. Sem que o dono trabalhe a
terra, como está na Constituição, não haveria
por que privilegiá-lo com a impenhorabilidade,

a dano da tutela jurisdicional ao credor, tam-
bém, assegurada constitucionalmente (...). O
requisito de que o devedor seja proprietário
somente de um imóvel, expresso no Código, e
não na Constituição, é compatível com o
espírito dessa, porque visa a evitar exageros
inconstitucionais de liberalização das impe-
nhorabilidades. Diante disso, a impenhorabi-
lidade imposta pela Constituição Federal e dis-
ciplinada no Código de Processo Civil abrange
o imóvel rural, até um módulo, desde que esse
seja o único de que disponha o devedor e nele
trabalhem o devedor e sua família, ressalvada
a hipoteca para fins de financiamento agrope-
cuário (Instituições de Direito Processual Civil,
São Paulo: Malheiros, 2004, v. 4, p. 355-356).

Vale ressaltar que não basta à impenho-
rabilidade que o imóvel seja de área reduzida
ou composto de um módulo rural, impondo-se a
concorrência das demais condições acima
destacadas não provadas pelos agravados.

Nesse sentido:

A impenhorabilidade da pequena proprie-
dade rural, a que se refere o inc. XXVI do art. 5º da
CF de 1988 não pode ser reconhecida se não há
provas de que esta é trabalhada pela família
(TAMG, 3ª Câm. Cível, AI nº 294.871-6, Rel. Juiz
Wander Marotta, j. em 21.12.99).

Lado outro, ainda que sobre o imóvel
houvesse ônus real, para financiamento agríco-
la, isso não impediria a penhora.

Nesse sentido, colhe-se do julgado
abaixo transcrito:

É absolutamente impenhorável o imóvel
rural, até um módulo, desde que este seja o único
de que disponha o devedor, ressalvada, apenas, a
hipoteca para fins de financiamento agropecuário
(TAMG, 5ª Câm. Cível, AI nº 390.728-6, Rel. Juiz
Armando Freire, j. em 20.02.03).

No caso dos autos, contudo, não se trata
de ônus real, mas de mera alegação do deve-
dor, segundo petição do recurso, de que há
financiamento destinado ao imóvel, o que não
impede a penhora, em tese.
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Ademais, eventual impenhorabilidade
deve ser alegada pelo devedor em via própria,
cabendo a ele comprovar, ademais, sua ale-
gação, já que a penhora que se pretende é de
imóvel rural, que não se confunde com a
residência da família.

Pelo acima exposto, é de se dar provi-
mento ao recurso.

Isso posto, dou provimento ao agravo de
instrumento.

Custas, pelos agravados.

AÇÃO MONITÓRIA - SOCIEDADE COMERCIAL - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - NÃO-CABIMENTO - SÓCIO - ILEGITIMIDADE

PASSIVA - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO

- A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica exige do Poder Judiciário
extrema cautela, não prescindindo de prova das condições justificadoras, uma vez que dela
decorre a responsabilidade dos sócios e a quebra da presunção da autonomia patrimonial,
justificando-se, tão-somente, em casos de comportamento impróprio dos sócios, gerador de
lesão de natureza grave, inquinado pela má-fé, abusividade e intuito fraudatório.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.0000.00.504344-3/000 - Comarca de Barbacena - Relator: Des.
OSMANDO ALMEIDA

-:::-

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 2.0000.00.504344-3/000,
da Comarca de Barbacena, sendo apelante
Adélio Bertolin da Silva e apelados Padaria e
Confeitaria Nésio Ltda. e outros, acorda, em
Turma, a Nona Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais NEGAR
PROVIMENTO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Osmando Almeida (Relator), e dele partici-
param os Desembargadores Pedro Bernardes
(Revisor) e Tarcísio Martins Costa (Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 6 de setembro de 2005. -
Osmando Almeida - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Osmando Almeida - Cuida-se de
apelação interposta por Adélio Bertolin da Silva
contra a r. sentença de f. 58/62 proferida pelo MM.

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Barbacena, nos autos da ação monitória interpos-
ta contra Padaria e Confeitaria Nésio Ltda. e ou-
tros, que julgou parcialmente procedente o pedido,
constituindo, de pleno direito, a nota promissória,
incidindo correção monetária calculada com base
na tabela da Corregedoria de Justiça do Estado de
Minas Gerais, a partir do vencimento do título e
juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Reconhecida a ilegitimidade passiva dos
réus, Espólio de Fernando de Souza Nésio e
Veranice Bianchetti Nésio, foi julgado o autor
carecedor de ação quanto aos mesmos e
declarado extinto o processo, sem julgamento
do mérito, nos termos do art. 67, VI, do CPC.

Em razão da sucumbência recíproca, o
autor e a ré Padaria e Confeitaria Nésio Ltda.
foram condenados a pagar, cada um, metade
das custas processuais, compensando-se os
honorários advocatícios.

Em seu arrazoado de f. 65/67, traz o
apelante o pedido de reforma, sob a alegação de
que a ré Padaria e Confeitaria Nésio Ltda. já encer-
rou suas atividades econômicas, razão pela qual
pretende a desconsideração da personalidade
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jurídica, para co-obrigar o segundo e o terceiro
réus ao pagamento do título, considerando-os
partes legítimas para figurarem no pólo passivo da
presente ação monitória.

Com as contra-razões de f. 71/78,
repelem os apelados toda a argumentação
desenvolvida pelo apelante, pugnando pela
manutenção da sentença primeva.

Recurso próprio e tempestivo, dele co-
nheço, visto que presentes os pressupostos de
sua admissibilidade.

Busca o apelante a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa ré, Padaria e
Confeitaria Nésio Ltda., para que sejam respon-
sabilizados como devedores os sócios Fernando
de Souza Nésio e Veranice Bianchetti Nésio.

Permissa venia, entendo que não assiste
razão ao apelante, visto que o caso sob comento
não comporta os requisitos jurídico-legais à apli-
cação da desconsideração da personalidade
jurídica.

Visa o instituto da desconsideração da
personalidade jurídica sobrepor aos efeitos da
personificação a responsabilidade dos sócios,
não se tratando de declarar a sua nulidade (da
personificação), mas, tão-somente, destacar
sua ineficácia para determinados atos.

Todavia, cabe salientar que vigora a
regra da existência distinta da pessoa jurídica
da dos seus membros, sendo a desconside-
ração da personalidade conduta excepcional,
que demanda extrema cautela do magistrado.

Consoante Ada Pellegrini Grinover,
Nelson Nery Júnior e outros (Código Brasileiro
de Defesa do Consumidor, 5. ed., Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 1997, p. 190),
Rolf Serick, em brilhante monografia, sistemati-
zou o tema, concorrendo pela docência da
Universidade de Tubingen, na década de 50,
cujo estudo foi divulgado pelo Prof. Rubens
Requião no trabalho Disregard Doctrine, publi-
cado, em 1969, na RT, 410/12-24.

Acerca da vexata quaestio preleciona
Rubens Requião:

O ponto mais curioso da doutrina é que sempre
os Tribunais que lhe dão aplicação declaram
que não põem dúvida na diferença de perso-
nalidade entre a sociedade e os seus sócios,
mas no caso específico de que tratam visam
impedir a consumação de fraudes e abusos de
direito cometidos através da personalidade
jurídica (...). Não quero com isso, claro, afirmar
que a personalidade jurídica constitui um direito
absoluto. Ao contrário, estampa um direito rela-
tivo, pois “está sujeita e contida pela teoria da
fraude contra credores e pela teoria do abuso de
direito” (op. cit., p. 285), aflorando que não se
pode, simplesmente, desprezar a estrutura for-
mal da pessoa jurídica, de modo a permitir que
a decisão judicial atinja o seu âmago e afete,
direta e especialmente, a seus membros (Curso
de Direito Comercial, 19. ed., São Paulo:
Saraiva, 1989, v.1, p. 284).

Trago a lume, ainda, disposições insertas
em obra que trata do Código de Defesa do
Consumidor, não pela sua natureza, mas pelos
antecedentes doutrinários e legislativos adstritos
ao ponto crucial do conflito sob apreciação e, até
mesmo, porque esse Codex instrumentalizou
explicitamente a quebra da intangibilidade dessa
ficção (pessoa jurídica), sempre que utilizada para
acobertar a fraude à lei ou o abuso das formas
jurídicas, exsurgindo do seu contexto (Lei
8.078/90, art. 28) o rompimento com a rigidez da
autonomia das sociedades personalizadas.

O art. 50 do CC/2002 assim dispõe:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade
jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade,
ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir,
a requerimento da parte, ou do Ministério
Público quando lhe couber intervir no processo,
que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos
bens particulares dos administradores ou sócios
da pessoa jurídica.

Certo é que o caderno probatório se
encontra frágil, carecendo de elementos outros
capazes de incutir no julgador a certeza de que
tenha havido abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade a que
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alude o art. 50 do novo Código Civil, para que
então se possa determinar seja a mesma descon-
siderada, respondendo os bens dos seus sócios
pelas obrigações por ela assumida.

Assim, à luz dessas necessárias digressões
doutrinárias, não se apercebe nenhuma anomalia
jurídico-legal na atuação dos sócios Fernando de
Souza Nésio e Veranice Bianchetti Nésio, pois não
se extrai do contexto probatório qualquer prova de
abuso de direito, excesso de poder, infração da lei,
fato ou ato ilícito e violação dos estatutos ou do
contrato social.

Destarte, não se desincumbiu o apelante
do ônus que lhe competia. Nesse sentido:

A desconsideração da personalidade jurídica
da empresa exige a comprovação do desvio
de finalidade e do comportamento ilícito de
seus dirigentes, cabendo o ônus da prova ao

alegante (TAMG, Ap. Cív. nº 252.202-1/00, Rel.
Juiz Moreira Diniz, j. em 17.03.98).

Sustenta o apelante que a empresa apela-
da encerrou suas atividades, conforme certidão
de f. 49.

Todavia, verifico que a referida certidão
informa que “o estabelecimento comercial denomi-
nado Padaria e Confeitaria Nésio não existe mais”.

Contudo, não há, nos autos, certidão da
Junta Comercial de Minas Gerais comprovando o
efetivo encerramento das atividades da empresa,
estando ausente a baixa em seu registro.

Com tais considerações, nego provimento
à apelação e mantenho, destarte, a r. decisão
hostilizada.

Custas, pelo apelante.

-:::-

PROMESSA DE COMPRA E VENDA - BEM IMÓVEL - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO CON-
TRATUAL - CLÁUSULA RESOLUTIVA - MORA - NOTIFICAÇÃO - 

NECESSIDADE - ART. 1º DO DECRETO-LEI 745/69

- Na ação de rescisão de contrato por inadimplemento, ainda que nele conste cláusula resolu-
tiva expressa, o devedor deve ser regularmente constituído em mora por meio de notificação
extrajudicial, através do oficial do Cartório de Registro de Títulos e Documentos, conforme o
disposto no art. 1º do Decreto-lei 745/69, ou de notificação judicial.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 503.901-4 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. JOSÉ FLÁVIO
DE ALMEIDA

Acórdão 

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 503.901-4, da Comarca de
Belo Horizonte, sendo apelante Carlos Eduardo
Monteiro da Costa e apelada Maria da Glória
Souza de Oliveira, acorda, em Turma, a Décima
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais NEGAR PROVIMENTO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Domingos Coelho, e dele participaram os
Desembargadores José Flávio de Almeida
(Relator), Nilo Lacerda (Revisor) e Alvimar de
Ávila (Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2005. -
José Flávio de Almeida - Relator.

Notas taquigráficas

Sr. Des. José Flávio de Almeida -
Conheço do recurso, porquanto presentes os
pressupostos de admissibilidade.

Carlos Eduardo Monteiro da Costa inter-
põe recurso de apelação contra a sentença de
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f. 59/61, que, nos autos de ação ordinária de
rescisão de contrato, ajuizada contra Maria da
Glória Souza de Oliveira, extinguiu o processo
sem julgamento de mérito, sob o fundamento
de que, mesmo existindo cláusula resolutiva
expressa, se faz imprescindível à comprovação
da mora a interpelação da devedora.

Em suas razões recursais de f. 64/69, o
apelante alega que várias correspondências
foram enviadas à casa da apelada a fim de regu-
larizar o seu débito, conforme cópia das corres-
pondências juntadas com a petição inicial. Afirma
que só requereu a rescisão do contrato após a
notificação judicial da ré e passado o prazo legal
sem manifestação. Diz que a cláusula resolutiva
expressa tem força para rescindir qualquer con-
trato em que ela esteja contida. Ainda, é insub-
sistente o fundamento da sentença que impôs ao
apelante o dever de arcar com as custas e hono-
rários advocatícios.

Em junho de 1999, as partes contrataram
promessa de compra e venda, tendo por objeto
o lote nº G, da Chácara nº 4, da Quadra nº 9,
situado no “Loteamento Granjas Primavera”, na
cidade de Ribeirão das Neves.

No caso, o autor pediu a rescisão do con-
trato com fundamento na inadimplência da ré,
ora apelada.

A controvérsia dos autos limita-se ao fato
de, mesmo havendo no contrato cláusula reso-
lutiva expressa, ser necessária ou não a prévia
notificação para constituir o devedor em mora,
antes da propositura de ação de rescisão da
promessa de compra e venda de bem imóvel.

Na ação de rescisão de contrato por
inadimplemento da compradora, ainda que no
contrato conste cláusula resolutiva expressa,
deve ela ser regularmente constituída em mora
por meio de notificação extrajudicial, através do
oficial do Cartório de Registro de Títulos e
Documentos, conforme o disposto no art. 1º do
Decreto-lei 745/69, ou de notificação judicial.

Veja a jurisprudência do colendo Superior
Tribunal de Justiça:

Execução. Promessa de compra e venda.
Interpelação. Para a simples cobrança das
prestações inadimplidas, é desnecessária a
interpelação judicial prevista no art. 1º do De-
creto-lei 745, de 1969, só exigível quando se
quer rescindir o contrato. Recurso especial
não conhecido (3ª T., REsp. 480.435/RJ, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. em 11.11.03, DJ de
19.12.03, p. 454).

Alega o apelante que “foram enviadas cor-
respondências para a casa da apelada, a fim de
que a mesma comparecesse na casa do autor, ou
mesmo no escritório de advocacia para solucionar
amigavelmente a questão” (f. 65 - sic). Diz, ainda,
que “somente requereu a rescisão do contrato
após a notificação judicial do débito e passado o
prazo leal sem manifestação da ré” (f. 66 - sic).

Todavia, as cartas apresentadas às f.
13/14 não atendem à exigência legal, porque
não foram emitidas através do Cartório de
Títulos e Documentos e não há prova de que a
apelada as recebeu. 

Depois, a promessa de compra e venda
não foi registrada, e, assim, deve ser seguida a
orientação da Súmula 76 do colendo Superior
Tribunal de Justiça: “A falta de registro do com-
promisso de compra e venda do imóvel não dis-
pensa a prévia interpelação para constituir em
mora o devedor”.

Silvio de Salvo Venosa leciona:

A lei, ou a convenção, poderá exigir a inter-
pelação, mesmo no caso de prazo certo. É o
que faz o Decreto-lei nº 58, de 10-12-37, que
criou eficácia real para os compromissos de
compra e venda de imóveis loteados. Nesse
estatuto é necessária a constituição em mora,
na forma do art. 14, para que possa ser
rescindido o contrato por mora do devedor
(Direito Civil: Teoria Geral das Obrigações e
Teoria Geral dos Contratos, 3.ed., São Paulo,
2003, v. 2, p. 240).

Não há comprovação da prévia notifi-
cação da apelada, sendo inaplicável o disposto
no art. 475 do CC/2002, pois a inicial não traz
pedido pertinente à ação de cobrança.
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Portanto, é obrigatória a constituição em
mora da devedora em contrato de promessa de
compra e venda de imóvel, ainda que contenha
o contrato cláusula resolutiva expressa.

Diante do exposto, com fundamento nos
arts. 93, IX, e 131 do CPC, nego provimento ao

recurso de apelação para manter a sentença de

primeiro grau.

Custas recursais, pelo apelante, estando

suspensa a exigibilidade mediante a condição

prevista no art. 12 da Lei 1.060/50.

-:::-

INDENIZAÇÃO - TUTELA ANTECIPADA - EXCLUSÃO DE NOME - CADASTRO DE 
INADIMPLENTES - DÍVIDA PAGA - POSSIBILIDADE

- A negativação de nome traz prejuízos incomensuráveis ao patrimônio jurídico da pessoa,
sobretudo quando se sabe que, na sociedade contemporânea, negócios jurídicos de diversas
vertentes se condicionam à inexistência de qualquer restrição em desfavor do contratante nos
vários serviços disponíveis relativos à proteção do crédito.

- Não há óbice algum a que, eventualmente, após a discussão judicial da pretensa indenização,
se possa incluir o nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, a fim de propiciar o
conhecimento, por parte de outras instituições, de dados seguros acerca da pessoa com quem
se pretende contratar. Todavia, o que não pode ocorrer é a inclusão do nome do devedor com
o intuito exclusivo de coagi-lo ao adimplemento de uma dívida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.0000.00.496785-7/000 - Comarca de Elói Mendes - Relator:
Des. ELPÍDIO DONIZETTI

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 2.0000.00.496785-7/000,
da Comarca de Elói Mendes, sendo agravante
Neemias Weliton de Sousa e agravada Telemar
Norte Leste S.A., acorda, em Turma, a Décima
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais DAR PROVIMENTO,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Presidiu o julgamento a Desembargadora
Eulina do Carmo Almeida (2ª Vogal), e dele parti-
ciparam os Desembargadores Elpídio Donizetti
(Relator) e Fábio Maia Viani (1º Vogal).

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2005. -
Elpídio Donizetti - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Elpídio Donizetti - Trata-se de
agravo de instrumento interposto por Neemias

Weliton de Souza, com pedido de tutela anteci-
patória recursal, contra decisão proferida pelo
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Elói
Mendes (reproduzida à f. 16-TA), o qual, nos
autos da ação de indenização ajuizada em face
de Telemar Leste S.A., indeferiu o pedido de ante-
cipação de tutela no sentido de “determinar que a
ré retire o nome do autor do Serasa”.

Em síntese, o agravante sustenta que já
quitou os débitos com a agravada, razão pela
qual não pode ter seu nome nos cadastros
restritivos de crédito.

Arremata requerendo a concessão da
tutela antecipatória recursal e, ao final, o provi-
mento do agravo para reformar a decisão
agravada, determinando a retirada do nome do
agravante dos mencionados cadastros.

Às f. 42/44-TA, foi deferida a formação do
agravo e concedido o pedido de tutela anteci-
patória recursal.
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O Juiz de primeiro grau prestou as infor-
mações solicitadas (f. 54-TA).

A agravada apresentou contra-razões às
f. 56/58-TA, alegando, em síntese, que o nome
do agravante foi inscrito nos cadastros de pro-
teção ao crédito quando se tornou inadimplente.

Presentes os pressupostos de admissibi-
lidade, conheço do recurso.

À guisa de motivação, permito-me reiterar
a fundamentação por mim exercida quando con-
cedi a antecipação de tutela recursal.

A negativação do nome do agravante traz pre-
juízos incomensuráveis a seu patrimônio
jurídico, sobretudo quando se sabe que, na
sociedade contemporânea, se condicionam
negócios jurídicos de diversas vertentes à
existência de “nome limpo” do contratante, ou
seja, à inexistência de qualquer restrição em
desfavor do contratante nos vários serviços
disponíveis relativos à proteção do crédito.
Dúvida não há de que a inclusão do nome do
agravante em cadastros restritivos de crédito
pode vir a causar-lhe enormes prejuízos.
Ressalte-se que não há óbice algum a que,
eventualmente, após a discussão judicial da
pretensa indenização, possa haver, por parte
da credora agravada, a inclusão do nome do
agravante nos aludidos cadastros, a fim de
propiciar o conhecimento, por parte de outras
instituições, de dados seguros acerca da pes-
soa com quem se pretende contratar. Todavia,
o que não pode ocorrer é a inclusão do nome
do agravante nos mencionados cadastros com
o intuito exclusivo de coagi-lo ao adimplemento
de uma dívida que, segundo alegações conti-
das na inicial, já foi paga.

Vale, ainda, salientar que a própria agrava-
da, em suas contra-razões, afirma que os débitos

do agravante já foram pagos: “Há que explicitar
que as parcelas vencidas em 16.03.04 e 16.04.04
somente foram pagas em 11.11.04...”.

Não há, pois, razão para que o nome do
agravante continue constando dos cadastros
restritivos de crédito.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo
para confirmar a tutela antecipatória recursal
anteriormente concedida.

Custas recursais, ao final, pela parte
sucumbente.

O Sr. Des. Fábio Maia Viani - A inscrição do
nome do consumidor nos órgãos de proteção ao
crédito, enquanto a dívida é objeto de ação judicial,
constitui forma de coação ou constrangimento,
vedado, aliás, pelo art. 42 da Lei 8.078/90.

Ação revisional de contrato. Dívida em juízo.
Registro dos devedores em cadastro de
inadimplentes. Tutela antecipada. Estando o
montante da dívida sendo objeto de discussão
em juízo, pode o Magistrado deferir o pedido
dos devedores para obstar o registro de seus
nomes nos cadastros de proteção ao crédito
(STJ, REsp. 417.824/SP, j. em 16.09.02 -
Recurso especial conhecido e provido).

Justifica-se, portanto, a tutela antecipa-
da, estando presentes os requisitos para a sua
concessão.

Pelo exposto, acompanho o eminente
Relator e dou provimento ao recurso.

A Sr.ª Des.ª Eulina do Carmo Almeida -
De acordo com o Relator.

-:::-

AÇÃO ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA
TEMPORÁRIA - PROVA - PERÍCIA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 62 DA LEI 8.213/91

- O escopo da Lei de Infortunística é que nenhuma perda ou diminuição da capacidade de
exercer o trabalho acarrete a perda dos meios de subsistência do obreiro.



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 56, n° 174, p. 59-282, jul./set. 2005 71

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 2.0000.00.491673-2/000,
da Comarca de Passos, sendo apelantes o
Juízo, pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
e outro e apelada Aparecida Rosa Ramos, acor-
da, em Turma, a Décima Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais DAR PROVIMENTO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Maurício Barros, e dele participaram os Desem-
bargadores Albergaria Costa (Relatora), Selma
Marques (Revisora) e Afrânio Vilela (Vogal).

O voto proferido pela Desembargadora
Relatora foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2005. -
Albergaria Costa - Relatora.

Notas taquigráficas

A Sr.ª Des.ª Albergaria Costa - Trata-se de
apelação interposta por Instituto Nacional do Segu-
ro Social - INSS contra a r. sentença de f. 93/98,
que julgou procedente o pedido da ação aciden-
tária movida por Aparecida Rosa Ramos contra o
apelante, que ficou condenado a implantar o bene-
fício de aposentadoria por invalidez acidentária da
autora, a partir do requerimento administrativo,
acrescido de correção monetária pelos índices da
Corregedoria-Geral de Justiça e juros moratórios
de 1% ao mês, a partir da citação, descontando-se
o valor já pago a título de benefício previdenciário
de auxílio-doença, devendo o montante ser apura-
do em cálculo de liquidação de sentença, ficando o
apelante condenado a pagar honorários advoca-
tícios de 10% sobre o valor das parcelas vencidas
até o trânsito em julgado.

Em suas razões recursais, alegou a autar-
quia que a perícia realizada nos autos comprovou
que a incapacidade da apelada é temporária, uma
vez que a enfermidade apresentada é passível de
tratamento, não influenciando, para o recebimento
do benefício pleiteado, as questões sociais viven-
ciadas pela apelada.

Devidamente intimada, a apelada apresen-
tou contra-razões recursais às f. 122/130, susten-
tando ter comprovado os requisitos necessários ao
benefício e requerendo a manutenção da sentença
hostilizada em todos os seus termos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça
às f. 140/144, opinando pelo conhecimento e
provimento ao recurso, visto que a apelada não
apresenta doença profissional e não se encon-
tra totalmente incapacitada para o trabalho. 

É o relatório.

Presentes os pressupostos objetivos e
subjetivos de admissibilidade, é de se conhecer
do recurso.

Questões de mérito.

Extrai-se dos autos que Aparecida Rosa
Ramos aforou a presente ação acidentária em
face do Instituto Nacional de Seguro Social -
INSS, alegando que, devido à doença do trabalho,
ficou sem condições de exercer o seu ofício, tendo
sido dispensada do trabalho sem que fosse emiti-
da a Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT,
levando-a a requerer o benefício da aposentado-
ria por invalidez acidentária perante a agência do
INSS, o qual foi indeferido.

Nesse sentido, sustentando não possuir
condições de trabalhar diante de seu precário
estado de saúde, sendo, portanto, injustificável

- Não caracterizada a consolidação das lesões incapacitantes, o que levaria à concessão da
aposentadoria por invalidez, ou mesmo a habilitação do beneficiário para o desempenho de
nova atividade que lhe garanta a subsistência, deve ser mantido o pagamento de auxílio-
doença, nos termos do art. 62 da Lei 8.213/91.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.0000.00.491673-2/000 - Comarca de Passos - Relatora: Des.ª ALBERGARIA
COSTA
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a negativa de concessão do benefício, pugnou
pela condenação do Órgão Previdenciário ao
pagamento do benefício da aposentadoria por
invalidez acidentária, desde 13.03.02; aposen-
tadoria por invalidez comum; ou auxílio-aci-
dente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

A presente ação foi aforada, portanto, em
25.03.02, possibilitando que a apelada compro-
vasse o equívoco da conclusão do INSS a
respeito da inexistência de sua incapacidade
para o trabalho ou para a sua atividade habitual,
devendo ser analisados detidamente os fatos e
as provas colacionadas aos autos.

Antes, contudo, cumpre salientar que a
condição de segurada da apelada não foi em
momento algum contestada pelo Órgão Previden-
ciário. Todavia, embora a sua Carteira de Trabalho
ateste a dispensa de seu último trabalho em
26.08.01, o art. 15 da Lei 8.213/91 assegura a
manutenção da qualidade de segurado, indepen-
dentemente de contribuições, até 12 meses após
a cessação das contribuições, ao segurado que
deixar de exercer atividade remunerada abrangida
pela Previdência Social (inc. II).

Compulsando os autos, verifica-se que,
através de um exame clínico da apelante, o perito
oficial pôde concluir que a apelada “é portadora
de síndrome do túnel do carpo bilateral, com
predomínio à direita”, que “provoca dores no
membro acometido e conseqüentemente limi-
tação de movimentos com prejuízo para o exer-
cício de qualquer atividade que requeira o uso
dos membros superiores”, sendo que essa inca-
pacidade “é parcial” e “pode ser resolvida através
de tratamento cirúrgico” (f. 54).

Demonstrado que a síndrome do túnel do
carpo repercute sobre a sua capacidade labo-
rativa, sugeriu o perito que deve “o paciente
ficar afastado de suas atividades até a realiza-
ção da mesma (cirurgia) com avaliação a poste-
riori do sucesso terapêutico” (f. 55).

Da leitura atenta do laudo pericial, verifica-
se que a apelada se encontra debilitada para o
trabalho, tendo o perito concluído que o diagnós-
tico constatado repercute negativamente em sua

capacidade laborativa, podendo inclusive agravar
a doença, caso mantidos os esforços físicos.

Dada essa constatação, imperioso que
tal perda ou diminuição da capacidade de
exercer o trabalho não acarrete a perda dos
meios de subsistência, pois é esse o escopo da
Lei de Infortunística.

A apelada confessou, em seu depoimento
pessoal, que está recebendo auxílio-doença do
INSS. É sabido que, dentre outros requisitos, a
concessão desse benefício pressupõe que a lesão
atinja a capacidade laboral do obreiro, tornando-o
insuscetível de reabilitação para o exercício de sua
atividade habitual, podendo, entretanto, ser reabi-
litado para o exercício de outra atividade, hipótese
em que cessará o benefício.

Do contrário, caso seja considerado não
recuperável, será concedida ao beneficiário a
aposentadoria por invalidez, que ocorre quando
constatado o caráter de incapacidade total e
definitiva para o trabalho.

Já o auxílio-acidente é concedido quando
verificada a redução da capacidade para o tra-
balho que o obreiro habitualmente exercia,
após consolidadas as lesões decorrentes de
acidente de qualquer natureza.

Enquanto o auxílio-doença, benefício rece-
bido pela apelada, tem natureza temporária,
podendo cessar quando da constatação da recu-
peração da capacidade para o desempenho de
nova atividade que lhe garanta a subsistência
(art. 62, Lei 8.213/91), a aposentadoria por inva-
lidez se presta aos casos em que o segurado for
considerado incapaz total e definitivamente para
o trabalho e insusceptível de reabilitação para o
exercício de qualquer atividade que lhe garanta
subsistência (art. 42, Lei 8.213/91).

Colhe-se dos autos a comprovação de
que a doença existe e é denominada “síndrome
do túnel do carpo”. Muito embora os autos ten-
ham noticiado que a apelada já se submeteu a
pelo menos uma cirurgia, o perito assegurou
que esse procedimento não foi feito por espe-
cialista na área e que a incapacidade verificada
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na apelada ainda “pode ser resolvida através de
tratamento cirúrgico” (f. 54), o que demonstra
que as lesões não se encontram consolidadas
ou são permanentes.

Assim, considerando a conclusão do
laudo pericial de que a doença “pode sim se
agravar com o tempo de evolução da patologia
e com esforços físicos” (f. 57); outrossim, que o
auxílio-doença somente cessa quando for o
beneficiário “dado como habilitado para o
desempenho de nova atividade que lhe garanta
a subsistência ou, quando considerado não
recuperável, for aposentado por invalidez” (art.
62, segunda parte), tem-se como certo que a
única e melhor solução a ser dada ao caso é a
reforma da sentença recorrida, visto que não
configurada nenhuma das hipóteses para a
cessação do auxílio-doença. A perícia realizada
em juízo não considerou a apelada apta para o
desempenho de nova atividade, tampouco foi

constatada a impossibilidade de sua recupe-
ração, ou seja, o laudo administrativo feito pelo
INSS foi confirmado em juízo, no sentido con-
trário ao deferimento da aposentadoria por
invalidez à apelada.

Assim sendo, comprovado restou que a
apelada continua fazendo jus ao recebimento do
auxílio-doença que lhe foi concedido, até que
sobrevenha uma das hipóteses de cessação
deste benefício, o que ainda não foi constatado.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso
para reformar a sentença recorrida e julgar
improcedentes os pedidos iniciais e condenar a
autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios,
que arbitro em R$1.000,00, suspensa a sua exigi-
bilidade, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.

-:::-

INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - VEÍCULO - VENDA - DETRAN - TRANSFERÊNCIA - NÃO-
OCORRÊNCIA - MULTA DE TRÂNSITO - ADQUIRENTE - NEGLIGÊNCIA - QUANTUM

INDENIZATÓRIO - VALOR - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO 

- É indenizável o lançamento de multa de trânsito no nome do antigo proprietário de veículo,
diante da negligência do adquirente pela não-transferência do veículo para seu nome, pois a ele
cabia providenciar a mudança de titularidade no prazo estipulado pela legislação em seguida à
consolidação da posse.

- A indenização por danos morais objetiva a compensação da vítima pelos dissabores experi-
mentados em decorrência da ação do autor e, por outro lado, deve servir de medida educativa,
de forma a alertar o agente causador do dano a evitar a ocorrência de novas práticas lesivas.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.0000.00.473598-6/000 - Comarca de Caratinga - Relator: Des. ALBER-
TO ALUÍZIO PACHECO DE ANDRADE

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 2.0000.00.473598-6/000,
da Comarca de Caratinga, sendo apelante
Banco Bradesco S.A. e apelado Waldir José
Botelho, acorda, em Turma, a Décima Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Alberto Vilas Boas, e dele participaram os
Desembargadores Alberto Aluízio Pacheco de
Andrade (Relator), Pereira da Silva (Revisor) e
Evangelina Castilho Duarte (Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos demais
componentes da Turma Julgadora.
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Belo Horizonte, 6 de setembro de 2005. -
Alberto Aluízio Pacheco de Andrade - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Alberto Aluízio Pacheco de
Andrade - Presentes os pressupostos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de ação de indenização proposta
por Waldir José Botelho em face do Banco
Bradesco S.A., objetivando a reparação de danos
morais sofridos em decorrência de não-transfe-
rência de veículo.

Entendeu o Juiz monocrático julgar proce-
dente o pedido inicial, condenando o réu ao paga-
mento da quantia de R$ 4.000,00 a título de danos
morais, devidamente corrigidos, além das custas
processuais e honorários advocatícios, fixados
em 20% sobre o valor da condenação.

Sustenta o apelante que não restou
demonstrado, nos autos, que tenha cometido
qualquer atitude culposa ou dolosa que moti-
vasse a indenização pretendida pelo apelado e
que os supostos danos sofridos se deram por
exclusiva inércia e indigência do mesmo, que
não cuidou de requerer o impedimento do
veículo junto ao Detran, pleiteando a redução
do quantum indenizatório.

Contra-razões de apelação foram apre-
sentadas às f. 115/114.

É o relatório. Passo à análise das razões
recursais.

A meu ver, não há como conceder guari-
da às pretensões do apelante, de forma a se
reformar a decisão proferida.

O art. 159 do CC/1916 impõe a obrigação
de reparar o dano a todo aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito ou causar prejuízo a outrem, sendo
imprescindível, em matéria de responsabilidade
civil, a presença do dano efetivamente sofrido pela
vítima, a conduta ilícita do réu e o nexo causal

entre ambos. Presentes tais pressupostos, existe o
dever de indenizar.

Nota-se que todos esses requisitos foram
devidamente comprovados, pois restou incontro-
verso que o autor, não tendo cumprido o contrato
de financiamento firmado com o apelante, por
motivo de dificuldades financeiras, entregou a
este o veículo em data de 13.05.98, liquidando na
totalidade o seu débito junto ao réu, assinando,
ressalte-se, o recibo para a transferência do
veículo, docs. de f. 14 e 16/17.

Ao assinar o recibo de venda, ficou o
apelante responsável pela transferência do veícu-
lo; entretanto, assim não procedeu, tendo o réu
alienado o veículo para terceiro, que foi multado
várias vezes, docs. de f. 18, recebendo o autor as
multas, ficando responsável pela infração e com
mais de 20 pontos em seu prontuário, o que signi-
fica a cassação de sua carteira de habilitação, de
acordo com as normas do CTB.

As multas se deram em 08.12.98 e
17.02.99, tendo o apelado assinado o recibo de
venda em 13.05.98, ressaltando-se que a transfe-
rência somente se efetivou em 18.01.00, doc. f. 17.

Entendo ser indenizável o lançamento de
multa de trânsito no nome do autor, diante da
negligência da ré pela não-transferência do
veículo para o seu nome, pois a ele cabia provi-
denciar a mudança de titularidade do veículo
quando teve a sua posse consolidada, ante o
inadimplemento do apelado, infringindo assim o
art. 233 do CTB, que prevê a transferência em
prazo não superior a 30 dias.

A propósito, o entendimento desta Corte,
consubstanciado no Acórdão 389.112-1 da 6ª
Câmara Cível que teve como Relator o Desem-
bargador Valdez Leite Machado:

Ação de indenização. Intimação para audiên-
cia. Dano moral. Ausência de transferência do
veículo. Acidente. Multas indevidas. Culpa.
- Não configura cerceamento de defesa a inti-
mação para realização de audiência feita
através da imprensa.
- O dever do registro de transferência do
veículo junto ao Detran é do adquirente,
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sendo de sua responsabilidade qualquer dano
causado por sua negligência.
- Verificado o dano moral, a responsabilidade
de seu causador se opera, presentes o nexo
causal e a culpa, pressupostos legais para
que haja a responsabilidade civil.

Igualmente, não merece acolhida a ale-
gação de que cabia ao apelado o dever de
requerer, junto ao Detran, o impedimento do
veículo, pois, conforme se pode verificar, tão
logo começou o autor a receber as multas,
procurou o referido órgão onde foram tomadas
as providências necessárias, doc. de f. 74.

Da mesma forma, não prospera a preten-
são do apelante, no que diz respeito ao quantum
fixado pelo Juiz primevo a título de indenização
por danos morais, pois, a meu ver, está dentro
do princípio da razoabilidade e proporciona-
lidade, mostrando-se suficiente diante dos
efeitos que o fato ocorrido ensejou, devendo ser
mesmo confirmado.

A indenização por danos morais objetiva
a compensação à vitima pelos dissabores
experimentados em decorrência da ação do
autor e, por outro lado, deve servir de medida
educativa, de forma a alertar o agente causador
do dano quanto à ocorrência de novos fatos.

O valor da indenização tem objetivo de
compensar uma lesão que não se mede pelos
padrões monetários, devendo-se levar em consi-
deração as condições do ofendido, do ofensor e
do bem jurídico lesado, proporcionando à vítima
uma satisfação na justa medida do abalo sofrido,
sob pena de se propiciar o enriquecimento sem
causa, e também procurar penalizar o lesante,
buscando a sua conscientização, a fim de evitar
novas práticas lesivas.

Pelo exposto, nego provimento ao apelo,
mantendo a decisão hostilizada por seus demais
termos e fundamentos.

-:::-

EXECUÇÃO - ACORDO EXTRAJUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO - SUSPENSÃO 
DO PROCESSO - ART. 792 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

- Há de ser suspensa e não extinta a execução, se as partes convencionaram o cumprimento
da obrigação em parcelas, com manutenção da penhora até o cumprimento integral do acordo.
O decreto de extinção só se legitima depois de satisfeito integralmente o débito.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.98.021676-6/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
NILO LACERDA

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 1.0024.98.021676-6/001,
da Comarca de Belo Horizonte, sendo
apelantes Mauro Roberto Silva e outro e apela-
dos Luiz Pereira Marques e sua mulher, acorda,
em Turma, a Décima Segunda Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
DAR PROVIMENTO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Domingos Coelho, e dele participaram os
Desembargadores Nilo Lacerda (Relator), Alvimar
de Ávila (Revisor) e Saldanha da Fonseca (Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2005.
- Nilo Lacerda - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Nilo Lacerda - Em juízo de
admissibilidade, conheço do recurso. Próprio, tem-
pestivo e corretamente processado e preparado.

Apelação interposta por Mauro Roberto
Silva e outros contra a r. sentença proferida
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pelo MM. Juiz de Direito da 20ª Vara Cível de
Belo Horizonte nos autos da ação de cobrança
que ajuizaram contra Luiz Pereira Marques e
sua mulher.

A sentença recorrida homologou o acordo
celebrado pelas partes e extinguiu o processo em
relação aos apelados, nos termos do art. 794, II,
do CPC, possibilitando o prosseguimento da exe-
cução quanto ao executado Elton Rocha Teixeira
Júnior, ficando as partes responsabilizadas pelo
pagamento de 50% das custas finais.

Interpostos os embargos de declaração
de f. 267/270, foram rejeitados pela decisão que
foi proferida à f. 271.

Lembram os apelantes que, no acordo,
restou fixado que a penhora efetuada, nos autos,
deveria permanecer até o integral cumprimento
do acordo, bem como que, na hipótese de ocorrer
inadimplemento de qualquer uma das obrigações
assumidas, poderia ser imediatamente retomada
a execução pelo valor original, abatidas as parce-
las pagas, devendo, somente ao final, ser extinto
o processo. Consideram ter sido equivocada a
decisão no que determinou a extinção imediata do
processo, ao invés de acolher o pedido de sus-
pensão, na forma disposta pelo art. 792 do CPC,
obedecendo aos termos do acordo.

Contra-razões juntadas às f. 278/280.

Da análise dos autos se verifica que,
durante a tramitação do processo, as partes
signatárias da petição de acordo que foi juntado
aos autos às f. 262/263, estipularam as cláu-
sulas e as condições pelas quais requereram
homologação, objetivando afastar as divergên-
cias até então existentes.

Restou consignado e admitido que, durante
o período estipulado para o cumprimento do acor-
do, seria mantida a penhora efetuada, bem como
que deveria ser suspenso o processo, possibili-
tando aos credores a retomada da execução pelo
valor original, abatidas as parcelas pagas, como
também o direito de prosseguir no processo, na
busca do restante de seu crédito, do réu Elton da
Rocha Teixeira Júnior.

Em tendo havido entre as partes um acor-
do condicional, é de se suspender o processo de
execução até que o acordo seja cumprido pela
parte anteriormente executada, especialmente
havendo necessidade de ser mantida a penhora
efetuada, como garantia do acordo.

À inteligência do art. 791 do CPC, sus-
pende-se a execução pela convenção das partes.

Nesse passo, tendo em vista que as partes
firmaram acordo, e sendo o acordo condicional,
tenho que correta seria a suspensão do processo
até que o acordo fosse cumprido pelos ora apela-
dos, e não, data venia, a extinção do processo,
com julgamento do mérito.

Vale transcrever, aqui, por oportuno, o
art. 792 do CPC, o qual dispõe:

Art. 792. Convindo as partes, o juiz declarará
suspensa a execução durante o prazo conce-
dido pelo credor, para que o devedor cumpra
voluntariamente a obrigação.
Parágrafo único. Findo o prazo sem cumpri-
mento da obrigação, o processo retomará o
seu curso.

A propósito, o Superior Tribunal de
Justiça já decidiu:

Execução. Acordo. Suspensão. O acordo feito
sem a intenção de novar e apenas para sus-
pender a execução, conforme expressamente
consignado no termo, não enseja a imediata
extinção do processo (4ª T., REsp. 184.668/RO,
Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar).

No processo executivo, a convenção das
partes, quanto ao pagamento do débito, não
tem o condão de extinguir o feito, mas de sus-
pendê-lo até o adimplemento da obrigação.
Findo o prazo sem o cumprimento, o proces-
so retomará seu curso normal (art. 792, CPC)
(3ª T., REsp. nº 158.302/MG, Rel. Min.
Waldemar Zveiter, DJ de 09.04.01).

Ante o exposto no artigo supramencionado
e até em respeito ao princípio da economia
processual, entendo que deveria o douto Juiz de
primeiro grau ter acolhido o pedido de suspensão
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do processo, até que o acordo fosse cumprido
pelos apelados.

Dou provimento ao presente recurso
para reformar a r. sentença de primeiro grau,

determinando a suspensão do processo até
que se cumpra o acordado ou que decorra o
tempo nele estabelecido.

Custas, pelos apelados.

-:::-

INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - VEREADOR - IMPRENSA - MATÉRIA
JORNALÍSTICA - LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO - AUSÊNCIA

DE ABUSO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

- Inviável a reparação por danos materiais e morais pleiteada em ação indenizatória movida contra
empresa jornalística, se não demonstrados os elementos essenciais para seu reconhecimento,
quais sejam a conduta antijurídica do agente, o dano sofrido e o nexo de causalidade entre os dois,
mormente se as diversas publicações constantes do processo apenas narram fatos políticos envol-
vendo o autor, em razão de sua atividade de vereador, não revelando nenhum conteúdo de cunho
pejorativo ou malicioso, ou que contenha juízo de valor a respeito daqueles.

- Se em nenhum momento a empresa jornalística excede os limites a que está sujeita em sua
atividade, não cometendo abuso algum no exercício da liberdade de manifestação do pensa-
mento e de informação que lhe é inerente, improcede o pedido indenizatório.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0518.02.015375-6/001 - Comarca de Poços de Caldas - Relatora:
Des.ª SELMA MARQUES

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 1.0518.02.015375-6/001, da
Comarca de Poços de Caldas, sendo apelante
Rovilson de Lima e apelado Jornal de Poços
Ltda., acorda, em Turma, a Décima Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais NEGAR PROVIMENTO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Maurício Barros (Vogal), e dele participaram os
Desembargadores Selma Marques (Relatora) e
Afrânio Vilela (Revisor).

O voto proferido pela Desembargadora
Relatora foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 6 de setembro de 2005. -
Selma Marques - Relatora.

Notas taquigráficas

A Sr.ª Des.ª Selma Marques - Cuida-se de
apelação interposta contra a r. sentença de f.

252/263, proferida nos autos da ação de indeni-
zação por danos materiais e morais ajuizada por
Rovilson de Lima em face de Jornal de Poços
Ltda., a qual julgou improcedente o pedido inicial.

Irresignado, busca o recorrente a reforma
da r. decisão monocrática, sustentando, em sín-
tese, que possui direito à indenização pleiteada,
uma vez comprovado que a conduta antijurídica
do recorrido foi responsável pelos infortúnios de
sua carreira política, estando configurados os
elementos ensejadores da reparação pecuniária,
isto é, dano, culpa e nexo de causalidade. Aduz
que as notícias sobre sua absolvição junto à
Câmara Municipal não receberam a mesma
atenção da empresa jornalística, bem como
sofreu a abertura de inquérito policial em decor-
rência das denúncias publicadas e, por fim, que
não concorreu às eleições de 2000, porque não
tinha partido, uma vez que sua inscrição não foi
aceita em virtude das denúncias noticiadas.

Conheço do recurso, presentes seus
pressupostos de admissibilidade.
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A Constituição Federal consagra a liber-
dade de manifestação do pensamento e de
expressão da atividade de comunicação, inde-
pendentemente de censura ou licença (art. 5º,
IV e IX), decorrendo daí o direito da imprensa
de desempenhar o papel de veículo de infor-
mação da sociedade.

Todavia, esse direito não é absoluto,
encontrando limites na própria Constituição da
República, a qual assegura serem invioláveis a
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, garantindo o direito à indenização
pelo dano material e/ou moral decorrente de
sua violação (art. 5º, X).

Desse modo, caso pratique a recorrida,
empresa do ramo jornalístico, algum abuso no
exercício da liberdade de manifestação do
pensamento e informação, sujeitar-se-á à obri-
gação de reparar os danos causados a terceiro,
aplicando-se, nesse caso, as normas e princí-
pios da responsabilidade civil, desde que com-
provada a presença dos elementos essenciais
para o seu reconhecimento: a conduta anti-
jurídica do agente, dano sofrido por terceiro e o
nexo de causalidade entre os dois.

Da análise acurada dos autos, entendo
sem razão o apelante, tendo o ilustre senten-
ciante conferido correto desate à lide, ao julgar
improcedente o pedido indenizatório.

Registre-se, inicialmente, como bem
salientou o douto magistrado, que o autor, ora
recorrente, “não descreveu com clareza e pre-
cisão os fatos e fundamentos do pedido, bem
como seus efeitos em face da ordem jurídica,
limitando-se tão-somente a anexar à inicial exem-
plares de jornais de publicação da empresa
requerida”, o que seria motivo para o indefe-
rimento da inicial, em face de sua inépcia, mas,
uma vez que o feito prosseguiu seu curso regular,
o exame do mérito era de ser feito.

Não obstante, melhor sorte não teve o
apelante na seara meritória, pois nada há, nos
autos, que comprove a alegada responsabi-
lidade da recorrida pelos supostos danos mate-
riais e morais que afirma ter sofrido, não se

desincumbindo do ônus probatório que lhe
impõe o art. 333, I, do CPC.

As diversas publicações feitas pela
empresa apelada constantes do processo ape-
nas narram os fatos políticos envolvendo o
apelante, não revelando nenhum conteúdo de
cunho pejorativo ou malicioso, ou que contenha
juízo de valor a seu respeito, de forma que em
nenhum momento a recorrida excedeu os limi-
tes a que está sujeita em sua atividade, não
tendo cometido abuso algum no exercício da
liberdade de manifestação do pensamento e
informação que lhe é inerente.

Nenhuma relação houve entre tais notícias
veiculadas pela recorrida e sua não-eleição ao
cargo de vereador no ano de 2000, haja vista que
ficou suficientemente claro, nos autos, que não
fora ele candidato naquele pleito eleitoral, diante
do indeferimento do registro de sua candidatura,
por ausência de filiação partidária.

Como bem colocou a questão o ilustre
Magistrado de primeiro grau, verbis:

...conforme consta nos exemplares dos jornais
que instruem a inicial, os textos das publi-
cações em que se escora o autor para pleitear
o ressarcimento moral têm conteúdos apenas
informativos, limitados ao relato dos trâmites e
a algumas conclusões de processos adminis-
trativos e judiciais, de fatos públicos e notórios
ocorridos dentro daquela Casa de Leis, em
que o nome do autor é citado, em função de
sua atuação como Vereador, e em procedi-
mentos da Corregedoria do Legislativo (f.
21/22, 24, 27) do Ministério Público (f. 23),
Plenário da Câmara (28), Judiciário (f. 33, 34,
46, 47), Comissão Parlamentar de Inquérito da
Câmara (f. 58/59), dentre outros.
Outrossim, as matérias veiculadas corres-
pondem às informações obtidas de fonte oficial
vinculada ao exercício parlamentar do edil, sem
guardar consonância com crítica jornalística,
onde o escritor emite opiniões e adjetivações
sobre a ocorrência.
Como nos ensina Darcy Arruda Miranda, o
dever de narrar exclui o dolo e a culpa, e a
narração de fato verdadeiro afasta qualquer
consideração de ordem pessoal e política.
Ausentes naquelas notícias a reticência, a
ironia, o sarcasmo, a insinuação, o conceito
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desprimoroso em relação ao suplicante, com
intuito de injuriar, ou seja, veio despida do
animus injuriandi, esse refletido na vontade e
intenção de ofender a honra de outrem (f.
258/259).

Dessa feita, ausentes nas notícias veicu-
ladas qualquer conteúdo de sarcasmo, ironia ou
maldade, com intuito de injuriar o apelante,
tanto que este nem sequer apontou especifica-
mente quais seriam as ofensas que lhe foram
perpetradas, não faz ele jus à indenização por
danos materiais e morais pretendida.

A respeito, confiram-se os seguintes
julgados:

Indenização. Dano moral. Lei de Imprensa.
Não-configuração. Matéria jornalística isenta
de conteúdo calunioso ou difamatório.
Ausência de animus nocendi. Recurso não
provido (TJSP, 2ª Câmara de Direito Privado,
Ap. Cível nº 90.281-4, Rel. Des. Osvaldo
Caron, j. em 29.02.00, un.).

- A responsabilidade civil da empresa jornalís-
tica não é de ordem objetiva. Depende da
culpa (artigos 159 do CC, 49 e 50 da Lei
5.250/67) e também do nexo de causalidade
entre o ato e o dano que se busca recuperar,
tal como se requer em ações de índoles inde-
nizatórias do campo privado.

- O animus narrandi, desde que não exceda os
limites necessários e efetivos da narrativa,
exclui o animus injuriandi, a descaracterizar
abuso da liberdade de imprensa, de molde a
acarretar ressarcimento de dano moral (TAMG,
6ª Câmara Cível, Ap. nº 324.450-8, Rel.ª Juíza
Beatriz Pinheiro Caíres, j. em 14.12.00, un.).

O que justifica a indenização é o excesso na
informação e a positivada intenção de denegrir
a honra e a imagem do ofendido, o que se afere
em cada caso, sem o que a ação se encerra nos
limites da liberdade de imprensa, embora se
possa compreender, no plano pessoal, que
remanesça mágoa subjetiva, não tutelável obje-
tivamente no plano jurídico (TAMG, 3ª Câmara
Cível, Ap. nº 349.051-1, Rel. Juiz Wander
Marotta, j. em 07.11.01, un.).

Assim sendo, não comprovada a pre-
sença dos elementos essenciais para o reco-
nhecimento da obrigação reparatória, quais
sejam a conduta antijurídica do agente, dano
sofrido por terceiro e o nexo de causalidade
entre os dois, merece ser integralmente mantida
a r. sentença impugnada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo a r. sentença.

Custas recursais, pelo apelante, suspensa
sua exigibilidade nos termos da Lei 1.060/50, por
estar sob a justiça gratuita.

-:::-

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - MORA - PROVA - 
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA PESSOAL - DESNECESSIDADE 

- Para a comprovação da mora, nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação
fiduciária, é suficiente que a notificação seja efetuada no endereço fornecido pelo devedor, não
se exigindo o recebimento pessoal pelo destinatário.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 512.907-5 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. ANTÔNIO DE PÁDUA

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 512.907-5, da Comarca
de Belo Horizonte, sendo apelante Unibanco -
União de Bancos Brasileiros S.A. e apelado
Sérgio Júnio Almeida Kiel, acorda, em Turma, a

Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do

Estado de Minas Gerais DAR PROVIMENTO

PARA ANULAR A SENTENÇA.

Presidiu o julgamento o Desembargador

Osmando Almeida (Vogal), e dele participaram os
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Desembargadores Antônio de Pádua (Relator) e
Fernando Caldeira Brant (Revisor).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 9 de agosto de 2005. -
Antônio de Pádua - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Antônio de Pádua - Trata-se
de ação de busca e apreensão proposta por
Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.
contra Sérgio Júnio Almeida Kiel, perante a 17ª
Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte,
inconformado o autor com os termos da r. sen-
tença de f. 30/32, que indeferiu a inicial ao argu-
mento de que o devedor não foi pessoalmente
notificado e, conseqüentemente, não foi com-
provada a mora.

Em suas razões recursais de f. 33/40, aduz
que o réu foi constituído em mora através de noti-
ficação extrajudicial emitida por Cartório de
Títulos e Documentos, enviada ao endereço por
ele informado quando da confecção do contrato,
tendo sido recebida por sua mãe.

Encerrando suas razões, pleiteia a reforma
do decisum para o prosseguimento do feito, com
a conseqüente expedição de liminar.

Não houve contra-razões.

Preparo, à f. 41.

Conheço da apelação, presentes suas
condições de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia à questão relativa à
notificação pessoal do devedor como pressuposto
essencial para a constituição e o desenvolvimento
regular da ação de busca e apreensão fundada no
Decreto-lei 911/69.

A jurisprudência divide-se em duas cor-
rentes: uma, que entende ser necessária a noti-
ficação pessoal do devedor, e outra, que não.

A corrente dominante, à qual me filio,
entende que, para a comprovação da mora, não é
necessário que a notificação tenha sido assinada
pelo próprio devedor, sendo suficiente, para sua
regularização, que a notificação tenha sido expedi-
da para o endereço do réu, constante do contrato,
pouco importando se a carta notificatória tenha
sido recebida por outro morador da casa.

No meu entender, na ação de busca e
apreensão, relativa a bem adquirido mediante
alienação fiduciária, para a comprovação da
mora, é suficiente que a carta registrada, expe-
dida por intermédio do Cartório de Títulos e
Documentos, tenha sido enviada para o
endereço do réu.

Sendo o recebimento da correspondência
atestado pelo oficial do Cartório de Títulos e Docu-
mentos, consolidada estará a mora, a despeito de
ter sido recebida por terceira pessoa.

Há que se observar, ademais, que o
Decreto-lei 911/69 não exige, a teor do art. 2º, §
2º, a assinatura de próprio punho do financiado
no recebimento da notificação efetuada pelo
Cartório.

Nesse sentido, tem entendido a
jurisprudência:

Civil e Processual Civil. Ação de busca e
apreensão. Comprovação da mora. Notificação
por carta expedida pelo cartório com aviso de
recebimento. Validade. Para comprovação da
mora, é suficiente a notificação por carta com
AR entregue no endereço do devedor, não se
exigindo que a assinatura constante do referido
aviso seja a do próprio destinatário.
Precedente: REsp. nº 167.356/SP, relatado
pelo eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar,
DJ de 13.10.98. Recurso não conhecido (STJ,
REsp. nº 145.703/SP, Rel. Min. César Asfor
Rocha, j. em 27.04.99, DJ de 14.06.99, p. 199,
RSTJ, 123/293).

Comprovação da mora. DL 911/69, art. 2º, § 2º,
Notificação. Não é suficiente a simples evidên-
cia da carta registrada. Todavia, expedida a
notificação para o endereço indicado e recebi-
da pelo pai do devedor, não se pode afirmar
seja a mesma ineficaz para a comprovação da
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mora” (REsp. 273.498/MG, Rel. Min. Menezes
Direito, j. em 22.05.02, v. u. - Nelson Nery Jr. e
Rosa Maria de Andrade Nery, Código Civil
Anotado, 2. ed., p. 318).

Apelação. Ação de busca e apreensão.
Alienação fiduciária. Comprovação da mora.
Notificação. Remessa para o endereço do
devedor. Dispensa da entrega pessoal. Nos
contratos garantidos com alienação fiduciária,
a comprovação da mora pode ser feita tanto
pelo protesto ou pela notificação, podendo
esta ser enviada pelo Cartório de Títulos de
Documentos, por via postal com AR, sendo
suficiente a entrega no endereço do devedor,
dispensando-se a assinatura deste (TAMG, 1ª
Câm. Civil, Ap. Cível nº 445.721-4, Rel. Juiz
Tarcísio Martins Costa, j. em 05.10.04).

Ação de busca e apreensão. Decreto-lei
911/69. Alienação fiduciária. Mora ex re.

Comprovação. Notificação por carta expedida
pelo Cartório de Títulos e Documentos.
Validade. Para a comprovação da mora, nas
obrigações contratuais garantidas mediante
alienação fiduciária, a lei se contenta com a
notificação efetuada no endereço fornecido
pelo devedor, não exigindo o recebimento
pessoal ou que o destinatário firme, de
próprio punho, o aviso de recebimento
(TAMG, 4ª Câm. Civil, AI nº 487.544-7, Rel.
Juiz Domingos Coelho, j. em 09.03.05).

Mediante tais considerações, dou provi-
mento ao recurso para anular a sentença, a fim
de que o processo seja instruído e, ao final, seja
enfrentado o mérito, como entender de direito o
douto Juiz a quo.

Custas, ex lege.

-:::-

INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - CADASTRO DE INADIMPLENTES - INSCRIÇÃO DE NOME -
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - HABILITAÇÃO POR TERCEIRO FALSÁRIO -

APONTAMENTO INDEVIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DESCABIMENTO

- Se a companhia de telefonia móvel credita a um terceiro falsário a responsabilidade pelo envio
indevido de determinado nome aos cadastros restritivos de crédito, deve, para se eximir do
dever de indenizar, fazer prova cabal do alegado, respondendo, outrossim, pela manutenção
indevida do malsinado apontamento, quando negligenciado.

- Tratando-se de dano moral, o valor da indenização é meramente estimativo e, na ausência de
um padrão ou de uma contraprestação que traduza em valor pecuniário a magnitude da mágoa,
o que prevalece é o critério de se atribuir ao juiz o arbitramento da indenização, que deve
alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para o réu, sem se tornar fonte de enrique-
cimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.

- Para se obter a restituição em dobro, é necessário o pagamento do valor indevidamente
cobrado, não havendo que se falar em repetição do que não foi sequer pago.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.0000.00.469587-4/000 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
MAURO SOARES DE FREITAS

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 2.0000.00.469587-4/000, da
Comarca de Belo Horizonte, sendo apelante TNL
PCS S.A. e apelada Daniela de Oliveira Sodré,
acorda, em Turma, a Décima Sexta Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Mauro Soares de Freitas (Relator), e dele parti-
ciparam os Desembargadores Batista de Abreu
(Revisor) e José Amancio (Vogal).
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O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos demais
componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2005. -
Mauro Soares de Freitas - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Mauro Soares de Freitas -
Inconformada com a r. sentença de f. 112/114, pro-
ferida nos autos da “ação ordinária de nulidade de
cobrança c/c repetição de indébito com pedido de
tutela antecipada” ajuizada por Daniela de Oliveira
Sodré, alhures qualificada, recorre TNL PCS S.A.,
empresa concessionária de “Serviço Celular
Móvel”, designada no mercado de consumo pela
sigla fantasia Oi, ao argumento de que inexiste o
dever de indenizar, porquanto também fora vítima
de terceiro que se apresentou com documentos
falsos passando-se pela apelada, incidindo, in
casu, a excludente de responsabilidade prevista
no art. 14, § 3º, II, do CDC.

Outrossim, caso entenda a Turma Julga-
dora pelo dever de indenizar, adverte a companhia
de telefonia móvel que o quantum fixado a título de
danos morais deverá ser reduzido, sob pena de
enriquecimento sem causa da ofendida.

Quanto à repetição do suposto indébito,
alega a recorrente que as faturas enviadas para
a recorrida, malgrado serem indevidas, não
foram pagas pela mesma, não incidindo, na
hipótese dos autos, a regra do parágrafo único
do art. 42 do CDC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso,
reformando-se a r. sentença hostilizada.

Intimada, a apelada apresentou resposta
às f. 129/132, obtemperando pela manutenção
do veredicto de primeiro grau.

Presentes os pressupostos processuais
de admissibilidade, conheço do apelo.

Versam os autos sobre pedido indeni-
zatório, no qual a autora pretende a reparação
pelos danos morais e materiais supostamente
ocorridos pelo envio de seu nome aos cadastros

restritivos de crédito, tendo aduzido, nesse parti-
cular, que lhe foram enviadas contas telefônicas
de número e plano diversos do que mantem no
contrato de prestação de serviços com a ré.

Consta dos autos que a autora é titular ape-
nas da linha (31) 8827-0450, cujo plano mensal é
o Oi 40, tendo-lhe sido enviadas contas relativas à
linha (31) 8828-0278, cujos valores, em muito,
superam os gastos previstos em seu orçamento
para aquele plano.

É bem verdade que o Tribunal de Alçada
deste Estado, antes da unificação, já consagrava
entendimento segundo o qual,

...tendo o prestador de serviços agido com a
diligência exigível, observando todas as nor-
mas de conduta para a identificação daquele
com quem contrata, não é de se lhe imputar o
resultado danoso da ação de terceiro falsário,
que se passa por outrem exibindo documentos
falsos, porém confiáveis (TAMG, 3ª Câm. Cível,
Ap. nº 388.733-6, Rel.ª Juíza Albergaria Costa,
deram parcial provimento, v.u., j. em 07.05.03).

No caso dos autos, no entanto, a com-
panhia recorrente não provou ter agido com a
diligência necessária a evitar o ato danoso
supostamente perpetrado por terceiro falsário,
não se desincumbindo, outrossim, do ônus pre-
visto no art. 333, II, do CPC. Dessa feita, não
restando provado que os danos suportados
pela autora foram causados por terceiro, confir-
mado está o nexo causal entre o dever legal do
qual a ré se descuidou e a lesão ao bem juridi-
camente tutelado da autora.

Não fosse suficiente, agiu a ré ainda com
negligência, porquanto, se teve conhecimento do
fato danoso ocorrido à apelada, deveria ter, em
prestígio ao princípio da boa-fé negocial, envi-
dado esforços para retirar o nome da autora dos
cadastros de inadimplentes. Preferiu, contudo, a
inércia e por tal deve agora responder, valendo
consignar que, de acordo com o entendimento
jurisprudencial predominante, o dano moral se
configura simplesmente pela inscrição ou manu-
tenção indevida do nome do cliente em cadastro
de devedores inadimplentes, independente-
mente de qualquer outro reflexo.
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Assim, ultrapassada a controvérsia acerca
do dever de indenizar, cabe agora analisar a
questão controvertida relativa ao quantum fixado
pela origem, que, diga-se de passagem, entendeu
razoável a quantia de R$10.000,00.

Como cediço, tratando-se de dano moral, o
valor da indenização é meramente estimativo, e,
na ausência de um padrão ou de uma contra-
prestação que traduza em valor pecuniário a mag-
nitude da mágoa, o que prevalece é o critério de
se atribuir ao juiz o arbitramento da indenização,
que deve alcançar valor tal que sirva de exemplo
e punição para o réu, sem se tornar fonte de
enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas
como compensação pela dor sofrida.

Em casos desse jaez, tenho arbitrado o
valor de R$ 2.000,00, quantia que entendo sufi-
ciente para a reparação dos danos sofridos pela
autora, porquanto capaz de lhe compensar o
malogro de ver seu nome inadvertidamente
inserido em cadastro restritivo de crédito.

Finalmente, quanto à condenação em
dobro do valor cobrado indevidamente pela
apelante, entendo que, embora se trate de
relação de consumo, a regra inserida no pará-
grafo único do art. 42 da Lei 8.078/90 exige o
pagamento indevido. Assim, aquele que nada
pagou não pode locupletar-se à saga do dispo-
sitivo em testilha. A propósito, veja-se o
seguinte precedente do extinto Tribunal de
Alçada de Minas Gerais:

Repetição de indébito. Inexistência de paga-
mento. Pedido de exclusão do cadastro de
inadimplentes e dano moral. Reconhecimento
da condição de devedora. Ausência de pedido
concludente. Inépcia. Indeferimento da inicial.

1 - Para obter a restituição em dobro é
necessário o pagamento do valor indevida-
mente cobrado, não havendo que se falar em
repetição do que não foi sequer pago.
2 - Se a parte reconhece a existência da dívida
histórica, não pode negar sua condição de
devedora, o que afasta a possibilidade de
requerer a sua exclusão dos cadastros de
inadimplentes, assim como de pleitear indeni-
zação por dano moral.
3 - Se os fatos narrados na peça exordial não
se coadunam com os pedidos formulados, há
impossibilidade de prosseguimento da ação
por inépcia da petição inicial, tornando-se
desnecessária a intimação da parte para
emendá-la, por se tratar de vício insanável,
pois é impossível a adequação dos pedidos
formulados à causa de pedir (TAMG, 5ª Câm.
Cível, Ap. nº 412.369-3, Rel. Juiz Elias Camilo,
negaram provimento, v.u., j. em 11.12.03).

Assim, razão assiste à companhia de
telefonia móvel quando se insurge contra a con-
denação fixada com base no parágrafo único do
art. 42 do CDC, devendo, portanto, ser ela
decotada da r. sentença.

Forte em tais argumentos, conheço do
presente recurso para lhe dar parcial provimento,
reformando-se, em parte, a r. sentença vergas-
tada, pelo que julgo parcialmente procedentes os
pedidos firmados na peça vestibular, conde-
nando a ré, ora apelante, ao pagamento de R$
2.000,00 a título de danos morais, cabendo-lhe,
ainda, 80% da verba sucumbencial, inclusive as
deste recurso, bem como honorários advoca-
tícios de sucumbência, os quais fixo em 20% do
valor total da condenação, nos termos do art. 20,
§ 3º, do CPC. Suspendo, outrossim, a exigibi-
lidade do percentual que cabe à apelada, nos
termos da Lei 1.060/50.

-:::-

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CHEQUE - EMPRÉSTIMO - 
PORTADOR DE BOA-FÉ - EXIGIBILIDADE

- Quem empresta cheque assinado é responsável pelo pagamento do valor nele lançado. A lici-
tude do negócio ratifica a exigibilidade jurídica do título e não legitima o devedor a perquirir a
causa debendi, porquanto diante de portador de boa-fé.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0434.05.000647-8/001 - Comarca de Monte Sião - Relator: Des.
SALDANHA DA FONSECA



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 56, n° 174, p. 59-282, jul./set. 200584

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 1.0434.05.000647-8/001, da
Comarca de Monte Sião, sendo apelante Arlindo
Toscano e apelada Minas Lã Comércio de Fios
Ltda., acorda, em Turma, a Décima Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais NEGAR PROVIMENTO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Domingos Coelho (Revisor), e dele participaram
os Desembargadores Saldanha da Fonseca
(Relator) e Antônio Sérvulo (Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos demais
componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2005. -
Saldanha da Fonseca - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Saldanha da Fonseca -
Conheço do recurso, porque presentes os seus
pressupostos de admissibilidade.

A análise dos autos revela que o apelante
resiste à pretensão executiva da apelada,
porquanto apoiada nos cheques de f. 28 e 33
(Apenso 01), que emprestou a Tomaz Baptista,
depois de assinados, em momento de deficiência
mental.

A incapacidade de que o apelante dá
notícia não restou provada (CPC, art. 333).
Aliás, a sentença de f. 117/120 é prova cabal
dessa assertiva. A par disso, cabe averiguar a
obrigação do correntista que assina cheque e o
empresta a terceiro, que dele faz uso para
aquisição de mercadorias.

Waldo Fazzio Júnior anota:

O cheque é documento literal e abstrato. Por
isso, exceções pessoais, ligadas ao negócio
subjacente, somente podem ser opostas a
quem tenha participado do negócio.
Endossado o cheque a terceiro de boa-fé,
eventuais questões ligadas à causa debendi

originária não podem ser manifestadas contra
terceiro legítimo portador do título. É o princípio
da inoponibilidade, ao qual nos referimos.
De outra parte, aquele que sabe do vício que
inquina a declaração cambiária transforma-se
em portador de má-fé. Como a ninguém é lícito
valer-se da torpeza própria ou alheia para
obtenção de vantagem indevida, a má-fé do
portador representa obstáculo invencível a sua
pretensão de obter o pagamento prometido no
cheque. Não está coberto pela inoponibilidade
das exceções pessoais. A imunidade em
relação à origem deriva da boa-fé (Manual de
Direto Comercial, 3. ed., São Paulo: Atlas,
2003, p. 428-429).

Malgrado não se possa cogitar de endosso,
o certo é que a apelada recebeu cheques do
apelante, para pagamento de mercadorias
adquiridas por Tomaz Baptista (f. 87 e 146/147).
Portanto, o apelante não pode negar que consen-
tiu no negócio realizado por Tomaz Baptista e
assumiu o ônus de pagar o valor dos cheques.

Com efeito, duas relações jurídicas
podem ser identificadas. A primeira, entre o
apelante e Tomaz Baptista, que autoriza a
cobrança do valor dos cheques entregues com
assinatura, e a segunda, entre apelante e
apelada, que autoriza a execução dos cheques
recebidos de boa-fé (Apenso), ou seja, com
imunidade em relação à origem.

Nesse contexto, não se mostra razoável
inibir a apelada de exercer o direito de exigir a
satisfação do crédito representado pelos cheques
emitidos pelo apelante, porquanto credora de boa-
fé. Aliás, se alguém agiu de má-fé com o apelante
foi Tomaz Baptista, e da obrigação de indenizá-lo
não poderá se furtar (art. 186, CC/2002). Ainda é
preciso ressaltar que o apelante não está sendo
compelido a pagar aquilo que efetivamente não
deve, ou seja, dívida proveniente de ato ilícito. Ao
revés, cabe-lhe cumprir obrigação livremente
assumida, por intermédio de outrem, em negócio
lícito, por força de mandato tácito (emissão de
cheque em branco).

Por fim, a prova do pagamento da impor-
tância de R$ 25.000,00 não consta dos autos.
Aliás, o documento de f. 23, conquanto o apelante
imagine, não prova o pagamento da importância
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de R$ 25.000,00 (CC/2002, art. 320). Assim, o
abatimento requerido não pode ser deferido.

Em conclusão, quem empresta cheque
assinado é responsável pelo pagamento do
valor nele lançado. Aliás, a licitude do negócio

ratifica a exigibilidade jurídica do cheque e não
legitima o devedor a perquirir a causa debendi,
porquanto diante de portador de boa-fé.

Com tais razões, nego provimento à
apelação, para confirmar a r. sentença recorrida.

-:::-

AÇÃO DE COBRANÇA - ENCARGOS CONDOMINIAIS - CENTRO COMERCIAL - CONVENÇÃO DE
CONDOMÍNIO - FORÇA COGENTE - TAXA DE CONDOMÍNIO - CÁLCULO - CRITÉRIO -

ALTERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE

- Assente que a convenção de condomínio que não se contrapõe à ordem normativa de maior
hierarquia faz lei entre todos os condôminos, incluídos os que não participaram de sua regular
elaboração, sua força cogente atinge os possuidores ou detentores das unidades, sejam proprie-
tários, locatários, usufrutuários, cessionários, comodatários etc.

- Determinando a convenção do condomínio de centro comercial dever-se calcular a taxa condo-
minial pela área das unidades, resulta defeso alterar o critério para que o cálculo se faça sobre o
valor do faturamento, sem antes se modificar a redação da convenção.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 515.516-6 - Comarca de Belo Horizonte - Relatora: Des.ª EULINA DO
CARMO ALMEIDA

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 515.516-6, da Comarca de
Belo Horizonte, sendo apelante Construtora
Épura Ltda. e apelado Condomínio Raja Casa
Shopping, acorda, em Turma, a Décima Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais NEGAR PROVIMENTO, NOS
TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Presidiu o julgamento a Desembargadora
Eulina do Carmo Almeida (Relatora), e dele
participaram os Desembargadores Francisco
Kupidlowski (Revisor) e Hilda Teixeira da Costa
(Vogal).

O voto proferido pela Desembargadora
Relatora foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 18 de agosto de 2005. -
Eulina do Carmo Almeida - Relatora.

Notas taquigráficas

A Sr.ª Des.ª Eulina do Carmo Almeida -
Condomínio Raja Casa Shopping aforou ação de

cobrança de encargos condominiais contra a
Construtora Épura Ltda., devidos desde 20.06.00,
totalizando a importância de R$ 63.982,95, atuali-
zada até 04.03.01.

A requerida contestou, alegando que as
condições econômicas deficitárias do empreen-
dimento não permitem o pagamento das taxas
condominiais calculadas sobre a metragem das
lojas, ao invés de sobre o faturamento, pois, dada
a crise econômica, apenas as lojas situadas nos
primeiros pavimentos recebem visitantes. Alegou,
ainda, que o autor não fez prova de seu direito,
visto que a planilha de cálculo do débito juntada é
documento produzido unilateralmente, sem força
probante contra terceiros.

O autor impugnou a contestação, susten-
tando proceder consoante a convenção do con-
domínio, da qual a requerida foi signatária.

Foi efetivada perícia contábil e de enge-
nharia, concluindo pelo acerto da cobrança.

A r. sentença de f. 772/871 julgou proce-
dente o pedido, sendo legais as exigências, e con-
denou a Construtora Épura Ltda. ao pagamento
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dos encargos condominiais incidentes sobre as
lojas 01F, 04/05C, 07C, 18/19/20/21/22C, com-
preendendo taxa condominial, fundo de promoção
e taxa extra, aos valores apurados pelas perícias
contábil e de engenharia, acrescidos de correção
monetária pelo IGP-M, juros de mora de 1% ao
mês e multa moratória de 2%, desde o venci-
mento de cada parcela, nos termos do art. 397 do
CC/2002; condenou, ainda, a requerida ao paga-
mento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios de 20% do valor da
condenação, tendo em vista a complexidade da
instrução da causa, o tempo do serviço e o zelo do
profissional, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC.

Apela a ré (f. 786/787), reiterando sua dis-
crepância com os critérios utilizados pelo condo-
mínio para a fixação e a cobrança dos encargos
condominiais baseados apenas nas metragens
das lojas ao invés de no faturamento, além do erro
no cálculo, por desconsiderar as várias alterações
da metragem que vários condôminos fizeram em
suas unidades, o que deverá reduzir o valor da
taxa exigida da apelante. Daí pedir a reforma da
sentença e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contra-razões às f. 792/798, realçando o
acerto da sentença, embasada nas disposições
da convenção de condomínio, subitem 11.3, no
art. 12 da Lei 4.591/64 e no art. 1.334, I, do
novo Código Civil, vigorante a partir de
11.01.03, bem como nas perícias acostadas
aos autos (f. 134 e 662), devendo, assim, a sen-
tença prosperar.

Cuida-se de inconformismo da Constru-
tora Épura Ltda., condômina do conjunto comer-
cial Casa Raja Shopping, com sentença que jul-
gou procedente ação de cobrança de taxas de
condomínio em atraso, à razão apelatória de dis-
crepar dos critérios utilizados pela Administração
do Condomínio para o cálculo dos encargos con-
dominiais baseados apenas nas metragens das
lojas, ao invés de no faturamento. Além disso,

alega erro de cálculo, ao desconsiderar as várias
alterações da metragem promovidas por vários
condôminos em suas unidades (mezaninos),
implicando redução da taxa de condomínio das
unidades pertencentes à apelante.

Conheço do recurso, tempestivo, próprio
e regularmente preparado, para negar-lhe
provimento.

Com efeito, dispõe o art. 12 da Lei
4.591/64: “Art. 12. Cada condômino concorrerá
nas despesas do condomínio, recolhendo, nos
prazos previstos na Convenção, a quota-parte
que lhe couber em rateio”.

Normas estas vigentes nos art. 1.334, I, e
seguintes do novo Código Civil/2002, vigorante
a partir de 11.01.03.

Vê-se, pois, harmonizarem-se as normas
da Convenção com as do Código Civil atual e
com a Lei 4.591/64.

Determinando a Convenção do Condo-
mínio Raja Casa Shopping dever-se calcular a
taxa de condomínio pela área das unidades,
inviável resulta alterar o critério para o de fatu-
ramento.

O alegado equívoco dos cálculos da taxa
pela alteração da área de algumas unidades e a
evolução dos valores cobrados são contrariados
pelas perícias contábil e de engenharia não
inquinadas de vícios.

Escorreita, portanto, resta a r. sentença
merecedora de encômios à sua preclara
Prolatora.

Nego provimento ao apelo.

Custas, pela apelante.

-:::-

INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - CADASTRO DE INADIMPLENTES - INSCRIÇÃO DE NOME -
BOLETO BANCÁRIO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMITENTE - SOLIDARIEDADE -
PAGAMENTO EM BANCO DIVERSO - REPASSE - ERRO - VALOR - VINCULAÇÃO 

AO SALÁRIO MÍNIMO - VEDAÇÃO 
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Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 477.854-5, da Comarca de
Juiz de Fora, sendo apelante Banco ABN Amro
Real S.A. e apelado José Hélio da Silva
Peixoto, acorda, em Turma, a Décima Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Alberto Vilas Boas (Vogal), e dele participaram
os Desembargadores Pereira da Silva (Relator)
e Evangelina Castilho Duarte (Revisora).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 30 de agosto de 2005
Pereira da Silva - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Pereira da Silva - Trata-se de
recurso de apelação aviado pelo Banco ABN
Amro Real S.A. contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Juiz de Fora, nos autos da ação de indeni-
zação por danos morais e materiais ajuizada por
José Hélio da Silva Peixoto, ora apelado.

Adoto o relatório da sentença (f. 81/83),
acrescentando que o ilustre Juiz de primeira
instância julgou procedente o pedido para con-
denar o requerido a pagar, a título de danos
morais, já que não houve dano material, a
quantia de 30 salários mínimos.

Condenou o banco/réu ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o valor da causa.

Inconformado, apresentou o réu, às f.
88/97, embargos declaratórios, alegando que o
pagamento foi feito a menor e em local diverso da
obrigação do pagamento. O MM. Juiz de primeiro
grau, à f. 97v, recebeu os embargos, que foram
julgados improcedentes, ao fundamento de que
os argumentos apresentados correspondem à
matéria de mérito, devendo ser interposto recurso
próprio.

O banco apresentou suas razões recursais
às f. 99/106, alegando que o pagamento foi feito a
menor. Aduz que o apelado efetuou o pagamento
em lugar diverso do credor e após o vencimento.
E, por fim, pede o provimento do recurso e que
seja julgado improcedente o pedido do autor.

Intimado a apresentar contra-razões, o autor
deixou transcorrer, in albis, o prazo, conforme se
verifica da certidão de f. 120v.

Esse, o breve relatório.

O recurso é próprio e tempestivo, estando
preenchidos os demais requisitos de admissibili-
dade. Passo, pois, à análise de suas razões.

A matéria discutida nos autos cinge-se ao
direito de indenização, por danos morais, em
virtude de inscrição no órgão de proteção ao
crédito após pagamento da parcela, efetuado
em banco diverso. 

Compulsando os autos, verifica-se que o
apelado possui um financiamento com o apelante,
com prestações mensais de R$ 300,76, com
vencimento no dia 22 de cada mês.

É fato incontroverso que o nome do apela-
do foi lançado no cadastro de inadimplentes da
Serasa, conforme reconhecido pelo apelante,

- A instituição bancária, ao emitir boletos de cobrança que possam ser quitados em outros esta-
belecimentos bancários, torna-se solidariamente responsável pelos eventuais erros que venham
a ser cometidos pelo banco recebedor na reprodução e repasse de tais valores.

- É vedada, segundo o art. 7º, IV, da CF, vinculação da indenização ao valor do salário mínimo
vigente no País.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 477.854-5 - Comarca de Juiz de Fora - Relator: Des. PEREIRA DA SILVA
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após efetuar o pagamento da parcela devida,
junto ao Banco Mercantil do Brasil S.A.

Alega o apelante que o pagamento foi
feito a menor, mesmo após o vencimento da
parcela, e em lugar diferente.

Entendo que não assiste qualquer razão
ao apelante, pois, conforme se observa do
comprovante de f. 10, a parcela vencida em
22.08.02, no valor de R$ 300,76, foi efetiva-
mente paga. 

A alegação de que no boleto bancário
existia a expressão “pagável em qualquer
banco até o vencimento” não merece prosperar,
visto que não trouxe o apelante nenhum docu-
mento, dando conta de que, após o vencimen-
to, o apelado somente poderia efetuar o paga-
mento junto ao banco/credor.

Observo que a parcela do mês de junho
do ano de 2002 foi liquidada no dia 24, bem
como a prestação do mês de setembro de 2002
foi adimplida no dia 23 daquele mês, ou seja,
em datas posteriores ao vencimento e rece-
bidas pelo Banco Mercantil do Brasil S.A., sem
qualquer restrição. 

O banco/apelante ao emitir boletos de
cobrança que possam ser quitados em outros
estabelecimentos bancários torna-se solidaria-
mente responsável pelos eventuais erros que
venham a ser cometidos pelo banco recebedor
na reprodução e repasse de tais valores, que
resultaram na cobrança indevida da parcela devi-
damente quitada que culminou com a negati-
vação de seu nome junto ao cadastro de maus
pagadores.

O apelante deve assumir o ônus do
ressarcimento pedido, mormente diante do teor
da Carta-Circular nº 2.886/99 do Bacen, item 7,
verbis:

O banco remetente é responsável pela exata
reprodução dos dados contidos nos docu-
mentos a serem compensados, bem como
pelas conseqüências que possam advir de
eventuais erros nessa reprodução.

E prossegue no item 20 da mesma circular,
verbis:

Na ocorrência de erro na reprodução dos dados
contidos nas fichas de compensação: caso o
valor compensado seja inferior ao devido, o
banco destinatário pode exigir do banco reme-
tente o complemento mediante remuneração
negociável entre as partes, não se admitindo o
uso do DMR. 

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

Processo Civil. CDC. Dano moral. Pagamento
de fatura em banco diverso do banco réu.
Ilegitimidade passiva repelida. Responsa-
bilidade. Negativação indevida do nome do
consumidor. Dano moral comprovado. Justa
compatibilização do quantum arbitrado.
Recurso conhecido. Preliminar repelida.
Sentença parcialmente reformada.
1 - Afasta-se a pretendida argüição preliminar
de ilegitimidade passiva ad causam quando
ela se atém à responsabilidade ou não do ato
impugnado, que só será passível de exame
com a análise do mérito da causa.
2 - Se a instituição bancária permite que os val-
ores referentes aos boletos de cobrança por
ela emitidos sejam pagos em outros estabele-
cimentos bancários, torna-se solidariamente
responsável pelos eventuais erros que venham
a ser cometidos pelo banco recebedor na
reprodução e repasse de tais valores, que
resultaram na indevida dívida do consumidor,
motivando a negativação de seu nome no rol
de maus pagadores e lhe causando dano
moral (art. 34 do CDC), cabendo-lhe, se quiser,
o direito de regresso (parágrafo único do art.
13, c/c o art. 88 do CDC).
3 - Só é justo o valor dos danos morais quando
arbitrado com cautela e moderação, mediante
criteriosa consideração das circunstâncias que
envolveram o fato, das condições pessoais e
econômico-financeiras dos envolvidos; assim
como do grau da ofensa moral, sem ser, de um
lado, suficiente a redundar em enriquecimento
ilícito do ofendido e, de outro, não passando
desapercebido do ofensor, afetando-lhe mode-
radamente o patrimônio financeiro.
4 - Recurso conhecido, repelindo-se a preli-
minar de ilegitimidade passiva ad causam e,
no mérito, parcialmente provido, tão-somente
para compatibilizar o quantum do arbitra-
mento da indenização pelos danos morais
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(TJDF, ACJ nº 20030110782965, Rel. Des.
Benito Augusto Tiezzi, j. em 28.04.04).

Noutro giro, conforme a melhor jurispru-
dência do excelso STF, consiste em violação ao
art. 7º, IV, da CF a fixação de indenização vin-
culada ao salário mínimo; se não, vejamos a
ementa do julgamento do RE 225.488-1, de que
foi Relator o eminente Ministro Moreira Alves:

Dano moral. Fixação de indenização com vincu-
lação ao salário mínimo. Vedação constitucional,
art. 7º, IV, da Carta Magna.
O Plenário desta Corte, ao julgar, em 01.10.97,
a ADin 1.425, firmou o entendimento de que,
ao estabelecer o art. 7º, IV, da Constituição que
é vedada a vinculação ao salário mínimo para
qualquer fim, “quis evitar que interesses
estranhos aos versados na norma constitu-
cional venham a ter influência na fixação do
valor mínimo a ser observado”.

No caso, a indenização por dano moral foi
fixada em 500 salários mínimos para que,
inequivocamente, o valor do salário mínimo a
que essa indenização está vinculada atue
como fator de atualização desta, o que é
vedado pelo citado dispositivo constitucional. 
Outros precedentes desta Corte quanto à
vedação da vinculação em causa. Recurso

extraordinário conhecido e provido.

Assim, de ofício, converto o valor de 30
salários mínimos em R$ 7.800,00, conforme o
salário mínimo vigente à época da decisão.

Com tais considerações, nego provimento
ao recurso.

Custas recursais, na forma de lei, pelo
apelante.

-:::-

EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL - PENHORA - BEM IMÓVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO -
CÔNJUGE - DEFESA DA MEAÇÃO - RECURSO - CAUSA DE PEDIR - INOVAÇÃO -

IMPOSSIBILIDADE - DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO

- É lícito ao cônjuge meeiro pleitear a exclusão de sua meação quando o bem é objeto de constrição
judicial decorrente de execução por título judicial movida contra seu consorte.

- Inexistindo manifestação expressa do autor, em sua peça exordial, acerca da aplicabilidade
do art. 1.682 do CC/2002, impossível, em sede recursal, a inovação da causa de pedir, sob pena
de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.0000.00.511971-1/000 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
FÁBIO MAIA VIANI

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 2.0000.00.511971-1/000,
da Comarca de Belo Horizonte, sendo apelante
Amaury Simão Sader e apelados José Roberto
de Carvalho e outros, acorda, em Turma, a
Décima Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO, NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR.

Presidiu o julgamento a Desembargadora
Eulina do Carmo Almeida (Revisora), e dele

participaram os Desembargadores Fábio Maia
Viani (Relator) e Francisco Kupidlowski (Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 15 de setembro de 2005. -
Fábio Maia Viani - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Fábio Maia Viani - Cuida-se de
apelação interposta por Amaury Simão Sader,
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qualificado nos autos, contra a sentença de f.
47/49 proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível
de Belo Horizonte que julgou improcedentes os
pedidos constantes dos embargos de terceiro
aviados em desfavor de José Roberto de
Carvalho e outros.

Em suas razões de inconformismo, aduz
o apelante que foi proposta ação de execução
pelos apelados em desfavor de Iracilda Teresa
de Santana Sader, sua esposa, e Amaury
Simão Sader Júnior.

Afiança que é o único proprietário dos lotes
penhorados, conforme se infere das certidões
acostadas aos autos, motivo pelo qual sua esposa
e meeira detém apenas o direito à meação, ao
contrário do entendimento expendido pelo d. Juízo
de primeiro grau.

Alega que a meação de sua esposa (exe-
cutada), reconhecida pelo d. Juiz primevo, não
autoriza a penhora dos bens registrados em
nome do cônjuge proprietário, conforme dispõe
o art. 1.682 do CC/2002, não tendo, portanto,
como prevalecer a penhora levada a efeito pela
determinação judicial.

Intimados, os apelados apresentaram
contra-razões, às f. 57/58, refutando os argu-
mentos expendidos nas minutas recursais e
batendo-se pela manutenção do decisum.

Recurso próprio, tempestivo e isento de
preparo, razão pela qual dele conheço.

Compulsando os autos com acuidade,
com a devida vênia à apelante, comungo, às
inteiras, com as razões expendidas no decisum
objurgado, pelos motivos que passo a expor.

É cediço que é lícito ao cônjuge meeiro
pleitear a exclusão da sua meação quando o
bem é objeto de constrição judicial decorrente
de execução por título judicial movida contra o
seu consorte.

A lei civil declara que tanto os bens do
marido como os da mulher ficam obrigados por
dívidas assumidas em face de atos praticados

por um ou pelo outro, qualquer que seja o
regime de casamento.

De tal posicionamento não discrepa a
atual e dominante jurisprudência:

O cônjuge tem dupla legitimidade: para ajuizar
embargos à execução, visando discutir a dívida,
e embargos de terceiro, objetivando evitar que
sua meação responda pelo débito exeqüendo
(RSTJ 46/242 e RT 694/197).

Ora, conforme se vê dos autos, os apela-
dos indicaram para penhora apenas 50% (f.
31/32) dos imóveis constituídos pelos lotes
mencionados à f. 2. Porém, por equívoco, foram
os bens penhorados em sua totalidade como se
depreende da certidão de f. 189 dos autos prin-
cipais (apenso 3 - volume 1).

Nada obstante, com o intuito de evitar
futuras nulidades, de ofício, o d. Juízo de primeiro
grau sanou o engano, no próprio decisum objur-
gado, verbis:

Entretanto, para evitar futuras nulidades, de ofí-
cio, determino a retificação no auto de penhora
e depósito.
Isso porque, inobstante o requerimento dos
embargos, a penhora recaiu na totalidade de
tais bens.
(...) Assim, o auto de penhora e depósito deverá
se adequar ao pedido dos embargados,
restringindo-se a constrição em 50% dos lotes...
(f. 48/49).

Desse modo, constata-se que o objeto da
penhora se restringiu à parte dos imóveis perten-
centes à esposa do ora apelante, vale dizer, foram
preservados os direitos inerentes à meação.

Nesse diapasão, forçoso concluir pela
manutenção do decisum primevo, visto que
impertinente cogitar-se em exclusão da meação
do apelante se a penhora recaiu tão-somente
sobre parte do bem pertencente ao cônjuge-
executado.

Quanto à aplicabilidade ao caso em
comento das normas insertas no art. 1.682 do
CC/2002, depreende-se claramente que essa
questão não foi deduzida pelo apelante em sua
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peça exordial (f. 2/3) inexistindo, quanto a esse
ponto, qualquer manifestação do d. Julgador
monocrático, caracterizando, indubitavelmente, a
inovação recursal vedada pela nossa legislação.

No mesmo sentido, veja-se o entendi-
mento jurisprudencial do extinto Tribunal de
Alçada do Estado de Minas Gerais:

Ação declaratória. Ação cautelar de sustação
de protesto. Preliminar. Inovação recursal.
Ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Não-conhecimento do apelo. A apelação
devolve ao tribunal o conhecimento das
questões suscitadas e discutidas no processo,
não merecendo conhecimento a peça recursal
que contenha inovação, sob pena de ofensa ao

princípio do duplo grau de jurisdição. Não é
lícito à parte recorrente inovar em sua postu-
lação recursal para nela fazer incluir pedido
diverso daquele que foi originariamente deduzi-
do quando do ajuizamento da ação perante as
instâncias ordinárias... (1ª Câm. Cível, AC nº
379.798-8, Comarca de Belo Horizonte, Rel.
Juiz Gouvêa Rios, j. em 08.04.03, v.u.).

Diante disso, em razão do exposto, nego
provimento ao recurso mantendo, in totum,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a
bem lançada decisão monocrática.

Custas recursais, pelo apelante. Suspensa
sua exigibilidade por estar o mesmo amparado
pelos benefícios da assistência judiciária.

-:::-

INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TRANSPORTE COLETIVO -
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CULPA

PRESUMIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL

- Às empresas concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano aplica-se a regra
insculpida no art. 37, § 6º, da CF, hipótese em que a culpa é presumida.

- Tratando-se de responsabilidade objetiva, somente a prova da ocorrência de força maior, caso
fortuito ou culpa exclusiva da vítima configura situações liberativas do dever de indenizar.

- O termo inicial da correção monetária deve ser a publicação da sentença que fixou a indenização
por danos morais.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 500.481-5 - Comarca de Guaxupé - Relatora: Des.ª HILDA TEIXEIRA DA
COSTA

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 500.481-5, da Comarca
de Guaxupé, sendo apelante Viação Guaxupé
Ltda., apelante adesivo João Mendes e apela-
dos os mesmos, acorda, em Turma, a Décima
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais DAR PARCIAL PROVI-
MENTO À APELAÇÃO PRINCIPAL E NEGAR
PROVIMENTO À ADESIVA, NOS TERMOS DO
VOTO DA RELATORA.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Francisco Kupidlowski, e dele participaram os

Desembargadores Hilda Teixeira da Costa
(Relatora), Elpídio Donizetti (Revisor) e Fábio
Maia Viani (Vogal).

O voto proferido pela Desembargadora
Relatora foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 18 de agosto de 2005. -
Hilda Teixeira da Costa - Relatora.

Notas taquigráficas

A Sr.ª Des.ª Hilda Teixeira da Costa -
Tratam os autos de apelação interposta por
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Viação Guaxupé Ltda. por não se conformar
com a r. sentença (f. 119/128) que julgou proce-
dente o pedido de indenização por danos
morais formulado por João Mendes.

Alega a apelante que não restou compro-
vada a ocorrência do fato, bem como dos pre-
juízos alegados pelo apelado, não sendo pos-
sível afirmar a existência de nexo de causali-
dade entre eles.

Alega, ainda, que, mesmo que compro-
vados o fato, os danos e o nexo causal, a inde-
nização foi arbitrada em valor excessivo, razão
pela qual requer a sua redução na hipótese de
não-provimento do mesmo, devendo a correção
monetária incidir a partir da data de publicação
da sentença.

Intimado, o apelado apresentou contra-
razões de f. 143/146, rebatendo as alegações
do apelante e insistindo na robustez da prova
produzida nos autos, requerendo o aumento da
verba indenizatória arbitrada em R$ 5.200,00,
assim como dos honorários em 20% sobre o
novo valor da condenação.

Recuso adesivo de f. 148/150, buscando
a reforma da sentença no sentido de que a
condenação seja arbitrada no valor pleiteado
na inicial e a fixação dos honorários em 20%
da nova condenação.

Intimado, o apelado não apresentou contra-
razões no apelo adesivo, conforme certificado à f.
151v. 

Recebo os recursos, porque próprios e
regularmente processados.

Passo à análise do recurso interposto
pela Viação Guaxupé Ltda.

1- A Constituição Federal de l988 prevê,
em seu art. 37, § 6º, que “as pessoas jurídicas
de direito público e as de direito privado presta-
doras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros”, baseando-se, portanto,
na teoria do risco administrativo, sendo objetiva,

ficando vedada a possibilidade de aplicação de
qualquer outra teoria, ou de leis ordinárias que
tratem da matéria responsabilidade civil.

São requisitos configuradores da responsa-
bilidade: a ocorrência do dano, o nexo causal entre
a ação ou omissão considerada lesiva do agente
público ou do prestador de serviço público, que
corresponde à oficialidade da conduta e à inexis-
tência de cláusula excludente da responsabilidade,
que são: o caso fortuito, força maior ou a compro-
vação de culpa exclusiva da vítima, fatores que
permitem o abrandamento ou até mesmo a
exclusão da responsabilidade do Estado.

No caso de acidente automobilístico,
como preleciona Yussef Said Cahalli, os novos
rumos da responsabilidade civil

...informam particularmente a responsabi-
lidade civil do Estado pelos danos causados
aos particulares, quando da utilização dos
veículos da administração pública, fazendo
gerar, daí, pelo menos uma culpa presumida
do servidor-motorista, suficiente para determi-
nar a obrigação de reparar o prejuízo. Impõe-
se, assim, uma maior largueza no exame da
responsabilidade do Estado pelos danos
resultantes do risco criado com a utilização de
veículos, com a inversão do ônus probatório
da excludente de culpa na causação do even-
to (Responsabilidade Civil do Estado, São
Paulo: RT, p. 141, nº 48).

As empresas concessionárias de serviço
público respondem também objetivamente
pelos danos que seus agentes, nessa quali-
dade, causarem a terceiros, por força do dis-
positivo constitucional, acima referido.

É o caso dos autos, não havendo que se
cogitar da aplicação do Código Civil, ou do Código
de Defesa do Consumidor, nem de perquirir a
respeito de culpa da vítima, em face da inversão
do ônus probatório. Competia à apelante produzir
as provas relacionadas às hipóteses excepcionais
configuradoras de situações liberatórias da
responsabilidade objetiva.

Como não foi feita essa prova nos autos,
mantenho a condenação da apelante nos danos
morais arbitrados.
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Contudo, entendo que o termo inicial da
correção monetária deve ser da data da publi-
cação da r. sentença que fixa a indenização, de
modo que dou parcial provimento a este recurso.

2 - Quanto ao recurso adesivo, interposto
pelo autor, a empresa apelada foi condenada ao
pagamento de uma indenização arbitrada em R$
5.200,00, a ser corrigido pelo INPC/IBGE, a partir
da propositura da ação, valor este que corres-
ponde a 20 salários mínimos vigentes à época da
sentença.

O direito à indenização por dano moral
não significa pagamento pela dor sofrida, ou
pelo constrangimento a que foi submetida a víti-
ma. A prestação pecuniária tem função mera-
mente satisfatória.

É entendimento doutrinário que,

...na fixação do quantum a título de compen-
sação por dano moral, o julgador não pode se
afastar de um princípio basilar: a vítima da
ofensa deve ter por objetivo único a busca de

uma compensação para um sentimento ruim e
não o de obter vantagem, nem de receber um
valor que jamais conseguiria com a força de
seu próprio trabalho (Rui Stoco, Tratado de
Responsabilidade Civil, 6. ed., São Paulo: RT,
p. 1.184).

Assim, não há fundamento legal para ver
majorado o valor arbitrado pelo ilustre Magistrado
monocrático, que bem ressarce o aborrecimento
causado à vítima, sem resultar na aferição de
uma vantagem para seu beneficiário.

Isso posto, dou parcial provimento ao
recurso principal e nego provimento ao recurso
adesivo.

Mantenho a condenação da apelante
principal ao pagamento dos ônus sucumbenciais
fixados pelo Juiz. Condeno o réu a pagar 90%
das custas recursais relativas ao recurso princi-
pal. O restante e as custas do recurso adesivo
têm sua cobrança suspensa, em virtude de o
autor estar sob o pálio da justiça gratuita, con-
forme o art. 12 da Lei 1.060/50.

-:::-

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
AJUIZAMENTO POSTERIOR - SUSPENSÃO DO PROCESSO - IMPROPRIEDADE - PENHORA -

EMBARGOS DO DEVEDOR - CONEXÃO

- A ação de revisão de cláusulas contratuais, ajuizada com o objetivo de averiguação dos termos
do contrato, não impede a propositura e o regular prosseguimento da execução fundada nesse
mesmo título, notadamente se ainda não se efetivou a penhora e a conseqüente garantia do juízo
para a oposição de embargos pelo devedor. Sobrevindo a penhora e os embargos à execução,
devem os processos ser reunidos, em face de conexão, para julgamento simultâneo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.0000.00.512981-1/000 - Comarca de Belo Horizonte -
Relator: Des. LUCIANO PINTO

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Agravo de Instrumento nº 2.0000.00.512981-
1/000, da Comarca de Belo Horizonte, sendo
agravante Credicom - Cooperativa de Eco-
nomia e Crédito Mútuo dos Médicos e demais
Profissionais da Área da Saúde de Belo
Horizonte e Cidades-Pólo de Minas Gerais
Ltda. e agravados Rita de Cássia Lopes de

Souza Amaral e outros, acorda, em Turma, a
Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais DAR PAR-
CIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Eduardo Mariné da Cunha, e dele participaram
os Desembargadores Luciano Pinto (Relator),
Márcia de Paoli Balbino (1ª Vogal) e Lucas
Pereira (2º Vogal).
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O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado, na íntegra, pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 18 de agosto de 2005. -
Luciano Pinto - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Desembargador Luciano Pinto -
Credicom Ltda. pretende a reforma da decisão do
MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Belo
Horizonte, que determinou o apensamento aos
autos da ação de execução que move contra os
ora agravados, Rita de Cássia Lopes Souza
Amaral e outros, dos autos da ação de revisão
contratual ajuizada pelos executados agravados,
suspendendo o andamento da execução até o
julgamento da ação ordinária.

A decisão guerreada fundamentou o
sobrestamento do feito ao argumento de que a
ação ordinária de revisão dos contratos foi
ajuizada anteriormente à ação de execução dos
referidos contratos e que os instrumentos con-
tratuais objeto de análise arrimam a ação de
execução.

A agravante, por sua vez, bate-se no sen-
tido de que a ação de execução ainda se
encontra em fase de penhora e garantia do
juízo e que não se justifica o sobrestamento do
feito, haja vista que o art. 585, § 1º, do CPC
prevê que a propositura de qualquer ação rela-
tiva ao débito constante do título executivo não
inibe o credor de promover-lhe a execução.

Asseverou que, em se mantendo o
sobrestamento do feito, grave prejuízo lhe advirá,
face ao risco dos devedores praticarem atos que
poderão conduzir a eventual fraude à execução.

Requereu a atribuição de efeito suspen-
sivo ao agravo e, ao final, o provimento do
recurso, a cassação da decisão e que seja dado
andamento normal à ação de execução.

De pronto foi atribuído efeito suspensivo
ao agravo, conforme requerido.

Vieram as informações da Vara de origem,
f. 158.

Regularmente intimados, manifestaram-se
os agravados às f. 159/161, pugnando pela
manutenção da decisão.

Presentes os pressupostos de sua
admissibilidade, conheço do recurso.

Determinou o Juízo a quo o apensamento
das ações (revisional de contrato e execução) e o
sobrestamento do segundo feito, por entender que
o resultado da ação revisional poderá influenciar
no resultado da segunda.

Estou em que o sobrestamento do feito
executório somente se justifica quando esse se
encontra em fase de interposição de embargos
à execução, porque, de fato, a paralisação do
processo, antes da garantia do juízo pela efeti-
vação da penhora, poderá causar ao exeqüente
prejuízos significativos.

Veja-se que nesse sentido já se firmou a
jurisprudência:

Processo Civil. Execução fundada em título
extrajudicial. Ajuizamento anterior de ação de
conhecimento relativa ao mesmo título.
Suspensão da execução. Não-ocorrência.
Arts. 265, IV, a, 585, § 1º, e 791, CPC. Prece-
dentes. Recurso provido. A ação de conheci-
mento ajuizada para rever cláusulas de con-
trato não impede a propositura e o prossegui-
mento da execução fundada nesse título,
notadamente se a esta faltam a garantia do
juízo e a oposição de embargos de devedor
(STJ, 4ª T., REsp. 373.742/TO; Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 06.06.02,
DJ de 12.08.02, p. 218). 

Processo Civil. Execução de cédula rural pigno-
ratícia. Ausência de embargos do devedor. Ação
anulatória dos títulos ajuizada pelos devedores.
Conexão declarada nas instâncias ordinárias.
Suspensão da execução. Descabimento. Arts.
103, 105 e 791, CPC. Precedentes. Recurso
provido.
I - O ajuizamento de ação de conhecimento
buscando invalidar o título executivo, sem o
oferecimento de embargos, não tem o condão
de suspender a execução.
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II - Segundo assinalou esta 4ª Turma, no
REsp. 8.859/RS, sob a relatoria do Ministro
Athos Carneiro, “opostos e recebidos embar-
gos do devedor, e assim suspenso o processo
da execução - CPC art. 791, I - poder-se-á
cogitar da relação de conexão entre a ação de
conhecimento e a incidental ao processo exe-
cutório, com a reunião dos processos de
ambas as ações (STJ, 4ª T., Resp. 95.079/RS,
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em
16.09.97, DJ de 10.11.97, p. 57.769, RSTJ,
103/272).

Execução por título extrajudicial. Contratos de
mútuo. Ajuizamento de ação de “revisão” dos
contratos. Suspensão da execução. Alegação de
ofensa aos artigos 265, IV, a, e 791, II, do CPC.
- O ajuizamento de ação buscando invalidar
cláusulas de contratos com eficácia de título
executivo não impede que a respectiva ação de
execução seja proposta e tenha curso normal.

- Opostos e recebidos embargos do devedor,
e, assim, suspenso o processo da execução -
CPC, art. 791, I -, poder-se-á cogitar da
relação de conexão entre a ação de conheci-
mento e a ação incidental ao processo exe-
cutório, com a reunião dos processos de
ambas as ações, para instrução e julgamento
conjuntos, no juízo prevalecente. Recurso
especial não conhecido” (STJ, 4ª T., REsp.
8.859/RS, Rel. Min. Athos Carneiro, j. em
10.12.91, DJ de 25.05.92, p. 7.399).

Isso posto, forte nas razões expostas, dou
parcial provimento ao agravo, modifico a decisão
objurgada e determino que se dê regular anda-
mento ao processo de execução até que se efetive
a penhora e sobrevenham os embargos, quando,
então, estará delineada a conexão, e os processos
deverão ser reunidos, para simultâneo julgamento
da ação de embargos e da ação revisional.

-:::-

EMBARGOS DO DEVEDOR - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE - NOMEAÇÃO
DE DEPOSITÁRIO - AUSÊNCIA - IRREGULARIDADE FORMAL - INTIMAÇÃO DO EXECUTADO - ART.

659, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO ADESIVO - NÃO-CONHECIMENTO

- Consoante o disposto no § 5º do art. 659 do CPC, introduzido pela Lei 10.444/02, a nomeação do
depositário decorrerá de plano, pelo simples ato de intimação ao devedor da realização da penhora.

- Constatado que o imóvel penhorado é bem de família, nos termos do art. 1º da Lei 8.009/90,
há que ser declarada insubsistente a constrição judicial, pela impenhorabilidade legal.

- O recurso adesivo deve se ater à matéria contraposta apresentada pelo recorrente principal;
se não conhecido o pedido principal, não se conhece do pedido adesivo.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.0000.00.516931-7/000 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
FERNANDO CALDEIRA BRANT

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 2.0000.00.516931-7/000,
da Comarca de Belo Horizonte, sendo apelante
Banco Bradesco S.A., apelantes adesivos
Refrimax Indústria e Comércio Ltda. e outros e
apelados os mesmos, acorda, em Turma, a
Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO PRINCIPAL, PREJUDICADA A
ADESIVA.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Osmando Almeida (Revisor), e dele partici-
param os Desembargadores Fernando Caldeira
Brant (Relator) e Tarcísio Martins Costa (Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 30 de agosto de 2005. -
Fernando Caldeira Brant - Relator.
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Notas taquigráficas

O Sr. Des. Fernando Caldeira Brant - Trata-
se de recurso interposto contra a r. sentença de f.
94/98, proferida nos autos dos embargos à exe-
cução opostos por Refrimax Indústria e Comércio
Ltda., Adriana Carla da Silva Lopes e Cláudio
Renato Michetti Lopes contra Banco Bradesco
S.A., que julgou procedente o pedido formulado
na inicial, declarando nulos os atos realizados
após a penhora (inclusive) nos autos da exe-
cução, havendo necessidade de uma nova con-
strição judicial, reabrindo-se aos executados
prazo para oferta de embargos; bem como con-
denando o embargado ao pagamento dos ônus
sucumbenciais, arbitrados em R$ 260,00, com
fundamento no art. 20, § 4º, do CPC.

Em suas razões, às f. 102/108, o apelante,
Banco Bradesco S.A., alega a inexistência da
penhora devido à falta de efetivação da mesma
pela ausência de depositário. Alega, ainda, que,
em virtude de não estar seguro o juízo pela pe-
nhora, os embargos deveriam ter sido extintos
liminarmente.

Aduz que, inexistindo penhora, não há
como declarar sua nulidade, nem mesmo como
condenar o embargado nas custas processuais
e honorários advocatícios, devendo ser extinto
o feito, sem julgamento do mérito, com a conse-
qüente condenação dos apelados nos ônus da
sucumbência. Segue colacionando jurispru-
dências acerca do tema.

Afirma, por fim, que inexiste prova, nos
autos, que demonstre a impenhorabilidade do
bem objeto da constrição judicial, conforme ale-
gado pelos apelados na inicial dos embargos,
nos termos da Lei 8.009/90.

Ao final, requer o integral provimento do
presente recurso e, acolhidas as razões, seja
reformada a v. sentença recorrida, a fim de que
sejam os embargos rejeitados liminarmente,
arcando os embargantes, ora apelados, inte-
gralmente com os ônus sucumbenciais.

Preparo à f. 109, tendo sido o recurso
recebido à f. 110, em ambos os efeitos.

Em suas razões do recurso adesivo às f.
114/117, Refrimax Indústria e Comércio Ltda. e
outros alegam que os honorários de sucumbência
fixados pela Juíza a quo devem ser modificados,
pois o valor atribuído à sucumbência não chega
sequer a 2% do valor da ação, pelo que não remu-
nera nem prestigia o trabalho desempenhado pelo
causídico.

Pelo exposto, requerem seja reformada a
r. sentença de primeira instância a fim de que
sejam fixados honorários advocatícios em 15%
do valor da causa. 

Preparo à f. 118 dos autos, tendo sido o
recurso adesivo recebido, f. 119, em ambos os
efeitos.

Contra-razões, às f. 112/113.

Recurso principal.

Alega o apelante a ausência da penhora,
uma vez que não há nomeação de depositário.
Logo, aduz que, não estando seguro o juízo,
conforme preceitua o art. 737, I, do CPC, os
embargos não devem ser admitidos.

Assevera que a falta do depositário não
aperfeiçoou a penhora nos termos do art. 665
do CPC, motivo pelo qual pugna pela extinção
do feito sem julgamento do mérito com a conse-
qüente condenação dos apelados nos ônus de
sucumbência.

Com efeito, o ato de constrição somente
se efetiva mediante a apreensão e o depósito
dos bens, nos termos do art. 664 do CPC. O
depósito da coisa é, pois, formalidade para o
aperfeiçoamento da penhora e da segurança do
Juízo, possibilitando o prosseguimento da exe-
cução e a oposição de embargos.

Assim, infere-se dos autos da execução
que foi penhorado um bem imóvel de proprie-
dade dos embargantes executados (certidão de
f. 42 do processo de execução), tendo sido
estes devidamente intimados da constrição,
conforme certidão de f. 53v. Entretanto, não
houve a nomeação do depositário.
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Não obstante o art. 665, IV, do CPC prever
como requisito do auto de penhora a nomeação
de depositário, a ausência da nomeação de
depositário no auto de penhora não tem o condão
de macular o feito com nulidade absoluta, não
deixando, é certo, de constituir irregularidade
processual, sanável a qualquer momento pelo ato
da simples intimação da penhora ao executado.

Não se pode olvidar que, através da
recente alteração do art. 659 do CPC, com a
introdução dos §§ 4º e 5º pela Lei 10.444/02,
referida norma permite que a penhora de imóvel
localizado fora da comarca da execução seja
realizada nos próprios autos, diante da presença
da certidão atualizada da respectiva matrícula.
Segundo o disposto no § 5º, o executado é cons-
tituído depositário pela simples assinatura no
termo de penhora. Confira-se:

§ 4º A penhora de bens imóveis realizar-se-á
mediante auto ou termo de penhora, cabendo
ao exeqüente, sem prejuízo da imediata inti-
mação do executado (art. 669), providenciar,
para presunção absoluta de conhecimento
por terceiros, o respectivo registro no ofício
imobiliário, mediante apresentação de cer-
tidão de inteiro teor do ato e independente-
mente de mandado judicial.

§ 5º Nos casos do § 4º, quando apresentada
certidão da respectiva matrícula, a penhora
de imóveis, independentemente de onde se
localizem, será realizada por termo nos autos,
do qual será intimado o executado, pessoal-
mente ou na pessoa de seu advogado, e por
este ato constituído depositário.

Nesse contexto, forçoso dizer que o alu-
dido § 5º aplica-se à espécie, lembrando-se
que é bastante a assinatura do executado no
termo ou no auto de penhora, para formalizar o
depósito e constituí-lo depositário do bem
imóvel ou, em caso de recusa, como no caso
sub judice, a certidão do oficial de justiça supre
a falta de assinatura (REsp. 112.748/MG, Rel.
Min. Barros Monteiro).

A propósito, citem-se:

Execução de título extrajudicial. Arts. 664 e
665 do Código de Processo Civil. Ausência

de nomeação do depositário. Precedentes da
Corte.
1. A recusa dos devedores em receber o bem
penhorado como depositários não configura
nulidade, podendo ser suprida a nomeação
do depositário nos termos do art. 666 do CPC.
2. Como já assentou a Corte, a “ausência de
nomeação no auto de penhora constitui irregu-
laridade formal sanável, revestindo a nulidade
da execução, declarada de ofício, na hipótese,
em virtude de tal omissão de excessivo rigor, o
que não se coaduna com o princípio da instru-
mentalidade das formas, norteador da proces-
sualística moderna” (REsp. nº 90.865/MG, Rel.
Min. César Asfor Rocha, DJ de 26.10.98; no
mesmo sentido: REsp. nº 85.236/MG, Rel. Min.
Barros Monteiro, DJ de 10.06.96).

Processo Civil. Fraude à execução. Art. 593,
II, do Código de Processo Civil. Registro de
penhora. Ausência de nomeação de depo-
sitário do imóvel. Irregularidade.
(...)
- A formalização da penhora com seu registro
perante o Cartório de Registro de Imóveis se
destina a dar publicidade ao ato, a fim de pro-
teger terceiros e preservar a garantia dada ao
juízo, sendo que o seu registro não é ato
essencial da penhora.- A ausência de
nomeação de depositário para o bem imóvel é
irregularidade sanável, como consagrado na
jurisprudência, e, agora, por expressa dispo-
sição legal da recente Lei 10.444, de
07.05.02, decorrerá de plano, pelo simples
ato de intimação ao devedor da realização da
penhora, na forma do § 5º, acrescido ao art.
659 do CPC (STJ, 3ª T., REsp. 351.490/SP,
Rel.ª Min. Nancy Andrighi, DJU de 1º.07.02).

Destarte, não há que se falar em nuli-
dade da penhora pela ausência de nomeação,
bem como em inadmissibilidade dos embargos.

De outra feita, o apelante requer também
a reforma do decisum no que se refere à impe-
nhorabilidade do imóvel por ser bem de família,
ao argumento de que os apelados não compro-
varam tal alegação.

Contudo, entendo não assistir razão ao
apelante.

Isso porque basta uma simples leitura
dos autos para observar que o imóvel constrito
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serve como residência dos apelados, Cláudio e
Adriana, e de sua família. Tal fato é facilmente
corroborado pela juntada da conta de energia
elétrica do casal, que é enviada para o
endereço do bem penhorado, bem como pelo
fato de o próprio banco apelante reconhecer à
f. 89 que, se tivesse conhecimento de que tal
bem é a residência da família, jamais o teria
indicado para penhora.

Outrossim, mister reconhecer que restou
caracterizado que o imóvel penhorado constitui
bem de família, conforme dispõe o art. 1º da Lei
8.009/90, e, como tal, não responde pela dívida
ora cobrada.

Ora, dos fundamentos expostos alhures,
conclui-se que a sentença hostilizada quanto a
essa matéria não deve ser reformada, motivo
pelo qual fica prejudicado o pedido do apelante
de inversão dos ônus sucumbenciais.

Recurso adesivo.

Aqui, insurgem-se os autores contra o
valor arbitrado pela insigne Juíza a quo a título

de honorários advocatícios, pretendendo a
majoração da aludida verba.

Todavia, tenho que o referido recurso
adesivo não merece ser conhecido.

Isso porque, em se tratando de recurso
adesivo, deve se ater exatamente à matéria
trazida no recurso principal, e, no caso em tela,
o pedido principal, quanto à inversão dos ônus
sucumbenciais, não foi examinado por se
encontrar prejudicado; logo, o pedido adesivo
também quedou-se prejudicado.

Havendo o cabimento do recurso adesivo
interposto pelos autores apenas no que con-
cerne à questão dos honorários advocatícios, o
mencionado recurso não merece ser conhecido
pelos motivos expostos acima.

Com essas considerações, nego provi-
mento ao recurso principal para manter a r. sen-
tença hostilizada por seus próprios fundamentos.
Prejudicado o recurso adesivo.

Custas dos recursos, pelos apelantes,
respectivamente.

-:::-

RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE
COLETIVO - ASSALTO - MOTORISTA - MORTE - EMPREGADOR - CULPA - AUSÊNCIA DE

PROVA - CASO FORTUITO - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

- O assassinato de empregado, por assaltante, durante a prestação de serviços na condução de
ônibus coletivo constitui fato imprevisível, não ensejando indenização por danos morais e materiais.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 482.348-5 - Comarca de Coronel Fabriciano - Relatora: Des.ª EVANGELINA
CASTILHO DUARTE

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 482.348-5, da Comarca
de Coronel Fabriciano, sendo apelante Lucimar
da Silva Duarte Vieira e apelado Univale
Transportes Ltda., acorda, em Turma, a Décima
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Alberto Vilas Boas (Revisor), e dele participaram
os Desembargadores Evangelina Castilho Duarte
(Relatora) e Roberto Borges de Oliveira (Vogal).

Produziu sustentação oral, pelo apelado,
o Dr. Aristóteles Atheniense.

Belo Horizonte, 2 de agosto de 2005. -
Evangelina Castilho Duarte - Relatora.
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Notas taquigráficas

A Sr.ª Des.ª Evangelina Castilho Duarte -
Sr. Presidente. Ouvi com atenção a sustentação
oral proferida da tribuna.

Tratam os autos de indenização por
danos morais e materiais em decorrência da
morte de Renato Viera de Sousa, esposo da
apelante, falecido em 28 de dezembro de 2002,
assassinado por assaltante, quando conduzia
um ônibus coletivo da apelada, na condição de
seu empregado.

A apelante alega que o veículo era
equipado com dispositivo de segurança que
não permitia a abertura das portas em movi-
mento, o que irritou o assaltante, culminando
com os disparos.

Concluiu que a existência desse disposi-
tivo resultou em deficiência de segurança ao
motorista, não cuidando a empregadora de
tomar medidas de controle de segurança do tra-
balho, impondo-se-lhe o dever de indenizar.

A r. decisão recorrida julgou improcedente
o pedido, ao entendimento de não ter restado
configurada a culpa da apelada no evento danoso,
condenando a apelante ao pagamento das custas
processuais e de honorários advocatícios, com
suspensão da exigibilidade em razão de estar
amparada pela justiça gratuita.

A apelante pretende a reforma da r. decisão
de que recorre, alegando que a apelada não
negou sua culpa, não justificando a utilização do
dispositivo de segurança que impediu que a porta
do ônibus fosse aberta para a fuga do assaltante,
fato determinante da morte do seu marido.

Acrescentou que a prova testemunhal lhe
foi favorável, concluindo estar comprovada a falta
de zelo da empregadora, que negligenciou as
condições de segurança da atividade, entendendo
ser aplicável o art. 7º, XXII, da CF.

A r. decisão fustigada foi publicada em 5
de agosto de 2004, vindo o recurso em 24 de
agosto, dentro do prazo recursal, desacompa-

nhado de preparo, por estar a apelante ampa-
rada pela justiça gratuita.

Estão presentes os requisitos para conhe-
cimento do recurso.

Embora, em julgamentos anteriores,
tenha me manifestado pela ocorrência de
responsabilidade do transportador em casos de
assaltos, aplicando a responsabilidade objetiva,
no caso presente, tratando-se de empregado
da empresa de transporte coletivo, os fatos
devem ser analisados diante da teoria da
responsabilidade subjetiva, impondo-se a com-
provação da culpa da empregadora.

Está demonstrado que a apelada não
contribuiu para a ocorrência do infortúnio que
ocasionou a morte do seu empregado.

Pertinente o ensinamento de Caio Mário
da Silva Pereira:

Procedendo à análise da culpa, sobressaem os
seus extremos. O ponto de partida é a violação
de uma norma preexistente. Haverá, sempre,
uma norma de conduta (legal ou contratual). A
sua observância é um fator de harmonia social.
Quando uma pessoa deixa de a ela obedecer,
desequilibra a convivência coletiva. Para que se
caracterize a responsabilidade civil, é necessário
que desse confronto resulte um dano a alguém
(Responsabilidade Civil, 9. ed., Rio de Janeiro:
Forense, p. 70-71).

E mais:

O conceito de culpa é unitário, embora sua ocor-
rência possa dar-se de maneiras diversas. São
todas elas, entretanto, meras modalidades pelas
quais pode caracterizar-se a violação do dever
preexistente. Em toda culpa há uma violação do
ordenamento jurídico, caracterizando ontologica-
mente o comportamento ilícito (Oertmann,
Introducción al Derecho Civil, § 62; Enneccerus,
Kipp y Wolff, Tratado, Parte General, §195;
Andreas von Thur, Derecho Civil, v. III, parte 2, §
88) (Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de
Direito Civil, v. 1, nº 113).

Ora, não resta dúvida de ter havido vínculo
empregatício entre a vítima e a apelada, sendo
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também incontroversa a ocorrência do assalto,
quando a vítima conduzia o ônibus da empre-
gadora, exercendo suas funções de motorista.

Entretanto, o mencionado dano não con-
duz ao dever de indenizar, pois não está confi-
gurada a culpa, seja por ação, seja por omissão
do empregador.

A própria apelante afirma que o ônibus
conduzido por seu marido era dotado de sis-
tema de segurança que não permitia a abertura
da porta com o veículo em movimento.

Logo, o dispositivo era destinado a garantir
a segurança dos passageiros e do condutor, não
podendo ser interpretado como fator determinante
do homicídio de que foi vítima o motorista.

Ademais, as testemunhas ouvidas infor-
maram que o assaltante atirou na vítima quando
o veículo já estava parado e que a vítima havia
recebido treinamento suficiente para a utilização
do dispositivo de segurança.

Deve-se, portanto, entender que, embora a
irritação do assaltante tenha decorrido da impos-
sibilidade da abertura da porta com o veículo em
movimento, esse dispositivo era destinado à segu-
rança dos usuários. O assalto é equiparado a caso
fortuito, não dispondo a empresa de meios de o
evitar, dada a impossibilidade de disponibilização
de seguranças no interior dos ônibus.

Assim, não está comprovada qualquer
participação da apelada, na condição de empre-
gadora, que resultasse ou favorecesse o dano
causado à vítima.

Pode-se, concluir, pois, que o fato ocor-
reu em decorrência de evento imprevisível, pro-
duzido por acontecimento inevitável, equipa-
rado ao caso fortuito ou força maior, conforme o
parágrafo único do art. 1.058 do CC/1916 e o
ensinamento de Caio Mário da Silva Pereira:

O caso fortuito ou de força maior verifica-se no
fato necessário, cujos efeitos não era possível

evitar ou impedir. Tendo então em vista o signi-
ficado negativo da responsabilidade, para o
legislador brasileiro, força maior e caso fortuito
(vis maior e damnum fatale) são conceitos
sinônimos (ob. cit. p. 304).

A respeito já decidiram os tribunais:

Ação de indenização. Acidente do trabalho.
Culpa da empregadora não demonstrada.
Homicídio. Fato imprevisível. Pedido proce-
dente. Recurso provido. O assassinato de
empregado fora das dependências do local de
trabalho, mesmo estando a vítima prestando
serviço a mando do empregador, constitui-se
em fato imprevisível, não podendo ser carac-
terizado como acidente de trabalho, nos
moldes a ensejar indenização (TAPR, 1º Câm.
Cível, Ap. Cível 103.804.200, Rel. Juiz Cunha
Ribas, j. em 17.06.97, pub. em 1º.08.97).

Conclui-se, pois, que não está caracteri-
zada a culpa da apelada.

Diante do exposto, nego provimento ao
recurso apresentado por Lucimar da Silva
Duarte Vieira, mantendo íntegra a r. decisão
recorrida.

O Sr. Des. Alberto Vilas Boas - A espécie
em julgamento contém um pormenor relevante,
que foi apontado no voto da Relatora. A vítima
era o preposto da apelada, e não passageiro
por ela transportado, na Comarca de Coronel
Fabriciano. No entanto, essa peculiaridade não
justifica a reforma da sentença, tendo em vista
que o assalto que gerou a morte lamentável da
vítima era um fato, como dito da tribuna, irre-
sistível e inevitável, por parte da apelada. Em
conseqüência de a responsabilidade civil, neste
caso, ser de natureza subjetiva, e tendo em
conta que a apelada era obrigada a fazer uso
de dispositivo de segurança no transporte dos
passageiros, inexiste o nexo de causalidade e,
conseqüentemente, não há falar em obrigação
de indenizar.

Nego provimento ao recurso.

-:::-
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AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE - INDENIZAÇÃO - SALÁRIO MÍNIMO - ART. 3º DA

LEI 6.194/74 - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - VALOR - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO

- Não se mostra nula a decisão que se pautou nos exatos limites estabelecidos pelos arts. 128
e 460 do CPC.

- Em se tratando de demanda envolvendo recebimento de seguro obrigatório, embora não se
aplique a Lei 8.441/92, em face do princípio da irretroatividade previsto no ordenamento jurídico do
País, há possibilidade de se pleitear o benefício decorrente do mesmo com fulcro na Lei 6.194/74,
sendo irrelevante a inexistência do comprovante de pagamento do prêmio correspondente,
porquanto, para que o ressarcimento seja coberto, necessário se faz apenas o registro da ocorrên-
cia no órgão estatal competente e a comprovação da incapacidade.

- O valor da indenização referente ao seguro obrigatório é determinado pelo art. 3º da Lei
6.194/74, não havendo vedação constitucional na sua fixação em salários mínimos.

- Os honorários advocatícios devem ser fixados levando-se em conta o grau de zelo profissional,
o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo que lhe foi exigido.

APELAÇÃO CÍVEL nº 2.0000.00.513219-4/000 - Comarca de Uberlândia - Relator: Des.
OTÁVIO DE ABREU PORTES

Acórdão 

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 2.0000.00.513219-4/000,
da Comarca de Uberlândia, sendo apelante
Bradesco Seguros S.A., apelante adesiva
Sandra Maria Silva Nogueira e apelados os
mesmos, acorda, em Turma, a Décima Sexta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais REJEITAR A PRELIMINAR,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO PRIN-
CIPAL E DAR PROVIMENTO AO ADESIVO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Mauro Soares de Freitas (Revisor) e dele par-
ticiparam os Desembargadores Otávio de Abreu
Portes (Relator) e Batista de Abreu (Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2005. -
Otávio de Abreu Portes - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Otávio de Abreu Portes -
Conhece-se do recurso, presentes os pressu-
postos extrínsecos e intrínsecos de sua admis-
sibilidade.

Trata-se de ação sumária de cobrança
proposta por Sandra Maria Silva Nogueira em
face de Bradesco Seguros S.A., alegando que,
em 3 de abril de 1990, sofreu acidente automo-
bilístico, do qual resultou fratura exposta em
sua perna direita, com lesão permanente e
encurtamento de membro, gerando incapa-
cidade laborativa irreversível, razão pela qual
pugnou pelo recebimento da quantia referente
ao seguro obrigatório, que lhe foi negado pelo
réu, com os devidos consectários de atraso e
de sucumbência.

O MM. Juiz de primeiro grau (f. 154/158)
julgou procedente o pedido inicial, ao funda-
mento de restarem comprovadas as normas
previstas na Lei 6.194/74 para recebimento do
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seguro obrigatório pela autora, condenando a
suplicada ao pagamento da quantia equivalente
a 40 salários mínimos à época do ajuizamento
da ação (f. 161), descontados 10% já rece-
bidos, com correção monetária desde o ajuiza-
mento da ação e juros de mora contados da
primeira recusa, além das custas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 15% sobre
o valor da condenação.

Inconformada, apela Bradesco Seguros
S.A. (f. 162/175), alegando, preliminarmente, nuli-
dade da sentença, por ser extra petita, tendo em
vista que houve pedido certo para recebimento da
quantia de R$ 5.081,79, não podendo haver
determinação de pagamento de importância
equivalente a 40 salários mínimos. Quanto ao
mérito, alegou ser necessária a apresentação do
comprovante de pagamento do prêmio do seguro
relativo ao ano do acidente descrito na exordial,
não estando comprovada, nos autos, a invalidez
da autora, devendo eventual indenização ser
relativa ao grau de incapacidade ditado pelas
Resoluções da Susep e da CNSP, ressaltando,
ainda, ser irretroativa a Lei 8.441/92, e que os
juros de mora não podem ser contados da
primeira recusa de pagamento da indenização,
mostrando-se exacerbada a condenação em
honorários advocatícios, pugnando pela reforma
da decisão monocrática.

Em apelo adesivo, sustentou a autora (f.
179/181) ser necessária a reforma parcial da
sentença, tendo em vista que não há qualquer
prova nos autos relativa a recebimento de parte
do seguro obrigatório, o que implica procedência
total do pedido.

Contra-razões recursais apresentadas pela
suplicante às f. 182/190 e pelo réu às f. 193/196.

Inicialmente, faz-se necessário registrar
que os recursos serão analisados através de
uma só decisão, em observância aos princípios
da economia e da celeridade processual.

Preliminar de nulidade da sentença.

Nesse aspecto, importa registrar que os
contornos desta decisão se encontram estabele-

cidos no art. 128 do CPC, ao se determinar que
“o juiz decidirá a lide nos limites em que foi pro-
posta, sendo-lhe defeso conhecer de questões
não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a ini-
ciativa das partes”, e no art. 460 desse mesmo
diploma legal, segundo o qual “é defeso ao juiz
proferir sentença, a favor do autor, de natureza
diversa da pedida, bem como condenar o réu
em quantidade superior ou em objeto diverso do
que lhe foi demandado”.

Impende-se salientar que esses limites da
sentença apenas se referem às questões que
dependam de iniciativa das partes, o que equivale
dizer não estarem incluídas as hipóteses em que
se faça necessário ao douto Juiz da causa, ou ao
Tribunal, levantar, ex officio, matéria de ordem
pública.

Segundo Ernane Fidélis dos Santos,

...a lide se limita pelo pedido do autor. Em
conseqüência, o juiz não pode ficar aquém
nem ir além do pedido. Também lhe é vedado
condenar o réu em quantidade superior ou em
objeto diverso do que foi demandado (art.
460). Os dois primeiros casos são de sen-
tença citra petita e ultra petita, respecti-
vamente. O último é de sentença extra petita
(Manual de Direito Processual Civil, São
Paulo: Saraiva, v. 1, p. 197).

No caso dos autos, verifica-se que a sen-
tença se limitou a dirimir a matéria controvertida,
julgando parcialmente procedente o pedido efe-
tuado com relação à aplicação dos valores a
que faz jus a autora, sendo a verificação do
valor exato da condenação dependente de fase
processual posterior prevista na legislação adje-
tiva pertinente.

Cabe destacar que o pedido foi para a
condenação do réu ao pagamento da indeni-
zação relativa ao seguro obrigatório para vítimas
de acidente de trânsito, sendo o valor dado à
causa apenas referência da quantia pretendida,
que, à época, equivalia a R$ 5.081,79, conforme,
inclusive, consta da defesa apresentada (f. 47),
devendo atualmente a condenação ser exarada
nos moldes determinados pela legislação em
vigor e observados pela sentença, razão pela
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qual se rejeita a preliminar e passa-se ao exame
do mérito recursal.

Mérito.

A fim de dirimir a controvérsia instaurada
nos autos, assinala-se ser induvidoso que a inde-
nização ao beneficiário de acidente de trânsito
constitui dever imposto à companhia de seguros,
tendo em vista o denominado “seguro obrigatório
de danos pessoais causados por veículos automo-
tores de via terrestre”, previsto na Lei 6.194/74,
com a nova redação que lhe fora dada pela Lei
8.441 de 13.06.92.

Embora a recorrida, em momento algum,
tenha pretendido que os efeitos da Lei 8.441/92
a alcançassem, como se denota da própria exor-
dial, em que postula o ressarcimento com base
na Lei 6.194/74, destaca-se, de acordo com o
princípio da irretroatividade, informador do orde-
namento jurídico brasileiro, ser impossível
aplicar essa nova regra legal in hipothesi,
mesmo que contenha caráter social, porquanto
o evento danoso ocorreu em 1990, data anterior
à sua vigência, ocorrida em 1992.

A aplicabilidade da Lei 8.441/92 ao pre-
sente caso representaria uma afronta ao art. 6º
da Lei de Introdução ao Código Civil e à
Constituição Federal, que, apesar de preconi-
zarem o efeito imediato e geral dos novos
estatutos legais, excepcionam o ato jurídico
perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada,
motivo por que se passa a examinar o pedido
formulado na preambular segundo os termos da
Lei 6.194/74, vigente à época do acidente que
vitimou a filha dos autores.

Para Elcir Castello Branco, representa o
seguro obrigatório “uma condição coercitiva-
mente imposta às pessoas para se assegurarem
contra os danos pelos quais devem responder
em virtude do exercício de suas atividades ou
circulação de seus veículos”, tornando esse insti-
tuto, com o advento da Lei 6.194/74, um seguro
especial de acidentes pessoais, destinado às
pessoas transportadas ou não, que venham a ser
lesadas por veículos em circulação, havendo o
mesmo recebido a denominação de seguro obri-

gatório de danos pessoais por veículos automo-
tores de via terrestre, ou simplesmente DPVAT
(Arnaldo Rizzardo, A Reparação nos Acidentes
de Trânsito, 8. ed., p. 202).

Segundo dispõe o art. 5º da Lei 6.194/74,
“o pagamento da indenização será efetuado
mediante simples prova do acidente e do dano
decorrente, independentemente da existência de
culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer
franquia de responsabilidade do segurado”,
estipulando-se em seu § 1º, a, como documen-
tos necessários, a “certidão de óbito, registro da
ocorrência no órgão policial competente e a
prova de qualidade de beneficiário - no caso de
morte”, ressaindo evidente, daí, a desneces-
sidade de a autora juntar ao processo o compro-
vante de pagamento do prêmio do seguro, para
o recebimento da indenização decorrente de
seguro obrigatório DPVAT, ao contrário do ale-
gado nas razões recursais, valendo registrar que
o Superior Tribunal de Justiça tem proclamado,
de modo reiterado, que “a falta de pagamento do
prêmio de seguro obrigatório não é motivo para
a recusa do pagamento da indenização” (REsp.
nº 67.763/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado Aguiar, DJU
de 18.12.95, p. 44.581).

Tendo em vista que a autora preencheu os
requisitos necessários a obter o benefício legal,
ou seja, apresentou a certidão de ocorrência do
acidente em questão, bem como o comprovante
de seu estado de invalidez permanente, eviden-
ciando a condição de beneficiária, além do pedi-
do de indenização, deverá ela receber a quantia
postulada, máxime em se considerando que o
seguro proveniente de acidente de veículo possui
caráter obrigatório, aplicando-se o disposto no
art. 7º da Lei 6.194/74.

Nesse sentido, o entendimento assentado
no julgamento da Apelação Cível nº 205.927-0,
relatada pelo Juiz Caetano Levi Lopes:

Ação de cobrança. Seguro obrigatório. DPVAT.
Vítima de acidente de veículo. Inexistência de
quitação do prêmio. Irrelevância. Aplicação do
art. 7º da Lei 6.194/74.
1 - É devida indenização por acidente de veícu-
lo em decorrência de seguro obrigatório -
DPVAT -, ainda que o prêmio não esteja pago.
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2 - Em se tratando de seguro obrigatório
decorrente de acidente de veículo, aplica-se o
art. 7º da Lei 6.194/74, e não o Decreto-lei
73/66, porque, em face da existência de
norma jurídica especial, afastada fica a geral
(j. em 31.10.95).

Ademais, tem-se que a apresentação do
DUT não pode ser exigida dos beneficiários, já
que são terceiros em relação ao contratante, e a
Lei 6.194/74 não contém tal exigência, ao esta-
belecer que a indenização será paga mediante
simples prova do acidente e do dano decorrente,
ressaltando-se, ainda, que, consoante o disposto
no art. 8º da lei aplicável à espécie, a seguradora,
mediante comprovação do pagamento do valor
do benefício, poderá haver do responsável pelo
veículo, mediante ação própria, a importância
efetivamente desembolsada.

Importante destacar, ainda, que a lei não
determina a necessidade de invalidez total para
o beneficiário receber sua indenização, bastando
que a incapacidade seja apenas permanente,
situação esta devidamente comprovada pela
prova pericial realizada nos autos, sendo certo o
âmbito interno de incidência das Resoluções da
Susep e da CNSP, que não podem suplantar a
legislação ordinária em comento.

Com relação ao valor do benefício, tem-se
que o mesmo decorre de expressa previsão legal,
constante do art. 3º da Lei 6.194/74, independen-
temente da quantia eventualmente citada na inicial
como parâmetro de indenização pela autora, não
havendo que se falar, também, em vedação cons-
titucional para a sua fixação em salários mínimos,
haja vista que não se trata de parcela de cunho
salarial protegida pelo art. 7º da CF/88, e sim de
verba de natureza indenizatória.

Nesse sentido o entendimento jurispru-
dencial:

Seguro. Responsabilidade civil. Cobrança de
diferença. Vítima fatal. Pretensão ao recebi-
mento de indenização independentemente de
identificação da Cia. Seguradora do veículo
causador do sinistro. Admissibilidade. Valor
estipulado pelo art. 3º da Lei 6.194/74. Súmula
37 do 1º Primeiro Tribunal de Alçada Civil.
Inconstitucionalidade afastada, tendo em vista

que o art. 7º, IV, da CF, trata de matéria salarial.
Condenação da diferença até o valor de 40
salários mínimos fixados em lei. Ação proce-
dente em parte. Recurso desprovido”
(TACivSP, 6ª Câm., Ap. Cível nº 1104055-4,
Rel. Juiz Windor Santos, j. em 22.10.02).

Civil. Seguro obrigatório (DPVAT). Valor quantifi-
cado em salários mínimos. Indenização legal.
Critério. Validade. Lei 6.194/74. 
I. O valor de cobertura do seguro obrigatório de
responsabilidade civil de veículo automotor
(DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim
fixado consoante critério legal específico, não
se confundindo com índice de reajuste e,
destarte, não havendo incompatibilidade entre
a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas
que vedam o uso do salário mínimo como
parâmetro de correção monetária.
II. Recurso Especial não conhecido” (STJ, 2ª S.,
REsp., RS, Rel. p/ o ac. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJU de 02.02.04, p. 265).

Nota-se, ainda, pelos documentos junta-
dos aos autos, bem como pela inicial e pela
ausência de defesa e de comprovação de situa-
ção adversa nesse sentido, que a autora jamais
recebeu da seguradora ré qualquer quantia refe-
rente a seguro obrigatório, sendo-lhe devida a
sua totalidade, ao contrário do entendimento
esposado na sentença.

Relativamente aos juros de mora, tem-se
que devem se operar a partir da primeira recusa
da seguradora em proceder ao pagamento da
quantia reclamada, nos termos da determi-
nação constante da decisão de primeiro grau e
segundo o entendimento jurisprudencial dado à
matéria, verbis:

Seguro obrigatório. Responsabilidade civil. Ação
de indenização movida por vítima de acidente
automobilístico com seqüelas permanentes.
Pagamento de diferença entre o que foi pago e
o correspondente a 40 salários mínimos.
Quitação dada pelo autor corresponde somente
à quantia recebida. Diferença devidamente
atualizada e acrescida de juros desde a data do
pagamento a menor. Ação julgada procedente.
Recurso improvido (1º TACivSP, 11ª Câm.,
Apelação Cível 1108183-9, Rel. Juiz Antonio
Marson, j. em 26.09.02).
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Finalmente, quanto à distribuição da
sucumbência, verifica-se que foi devidamente
observado o estabelecido no art. 20, § 3º, do
CPC, cabendo destacar que a quantia determi-
nada pelo Magistrado a quo se mostra suficiente
e adequada para remunerar o trabalho do causí-
dico que patrocina o feito pela autora, mormente
frente ao êxito obtido em seu benefício.

Mediante tais considerações, nega-se
provimento ao recurso principal e dá-se provi-
mento ao apelo adesivo, para condenar o réu ao
pagamento da quantia equivalente a 40 salários
mínimos à época do acidente, corrigida moneta-

riamente de acordo com os índices adotados pela
Corregedoria de Justiça Estadual e com juros de
mora de 6% ao ano, ambos contados da primeira
recusa de pagamento feita pela seguradora,
incidindo juros de 12% ao ano a partir de janeiro
de 2003, com a entrada em vigor do novo Código
Civil, arcando o suplicado, ainda, com o paga-
mento das custas processuais e honorários advo-
catícios, fixados em 15% sobre o valor total da
condenação.

Custas recursais, quanto a ambos os
recursos, pelo suplicado.

-:::-

INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - OFENSA À HONRA - LEI DE IMPRENSA -
ENTREVISTA - AUTOR DAS DECLARAÇÕES OFENSIVAS - LEGITIMIDADE PASSIVA - RECURSO -
DEPÓSITO PRÉVIO - ART. 57, § 6º, DA LEI 5.250/67 - NÃO-RECEPÇÃO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL

- A atual Constituição da República consagrou a doutrina da facilitação de acesso à Justiça em
qualquer instância. Deixou de recepcionar as normas infraconstitucionais que causavam
restrição ao acesso mencionado.

- O art. 57, § 6º, da Lei de Imprensa, por dificultar o acesso ao segundo grau de jurisdição, não
foi recepcionado pela vigente ordem constitucional e, portanto, não enseja deserção da
apelação, sendo inexigível o depósito prévio da condenação para interposição de recurso.

- O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, além do proprietário do jornal e do autor do
escrito, também tem legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda a pessoa apontada
como autora das declarações passíveis de gerar dano moral.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.0000.00.509867-1/000 - Comarca de Patos de Minas - Relator: Des.
PEDRO BERNARDES

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 2.0000.00.509867-1/000, da
Comarca de Patos de Minas, sendo apelante
Marema de Deus Patrício e apelada Célia Lúcia
Brasil, acorda, em Turma, a Nona Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
REJEITAR PRELIMINAR E DAR PARCIAL
PROVIMENTO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Osmando Almeida, e dele participaram os
Desembargadores Pedro Bernardes (Relator),

Tarcísio Martins Costa (Revisor) e Antônio de
Pádua (Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 20 de setembro de 2005. -
Pedro Bernardes - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Pedro Bernardes - Trata-se de
ação de indenização por danos morais e por
danos à imagem ajuizada por Marema de Deus
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Patrício em face de Célia Lúcia Brasil, em que o
MM. Juiz da causa, às f. 321/324, extinguiu o
processo sem julgamento do mérito, nos termos
do art. 267, VI, do CPC, por entender que a ré
seria parte ilegítima para figurar no pólo passivo
da presente demanda.

Inconformada com a r. sentença, a autora
interpôs apelação (f. 325/336), alegando, em sede
de preliminar, a nulidade da decisão por ter ocor-
rido o cerceamento de defesa, pois o MM. Juiz
não teria apreciado as alegações da apelante,
negando vigência aos arts. 125, I, e 131, primeira
parte, ambos do CPC. Quanto ao mérito, alegou
que a ré alterou a verdade dos fatos, incorrendo
em litigância de má-fé, pois a ação do Sr. Pedro
Vitor Tafuri não transitou em julgado, mas apenas
a do Sr. Vilmar Gonçalves de Oliveira, diferente-
mente do que a ré teria afirmado.

Ao final, requereu que, se a decisão final
transitou em julgado no processo do Sr. Pedro
Vitor Tafuri, este Tribunal deveria declarar a
apelada parte legítima neste feito, determinando
o retorno dos autos à Comarca de Patos de
Minas, como determinou o Superior Tribunal de
Justiça naquele processo. Requereu, ainda, a
nulidade da decisão recorrida, ou alternativa-
mente a aplicação da regra do art. 249, § 2º, CPC
e inversão do ônus da sucumbência.

A apelada apresentou contra-razões (f.
345/351), alegando, em sede de preliminar, que a
apelante não fez o depósito da importância relativa
aos honorários advocatícios a que foi condenada,
devendo ser julgado deserto o recurso, nos termos
do art. 57, § 6º, da Lei de Imprensa. Em relação à
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
argüida pela apelante, não teria como prosperar,
pois o contraditório foi respeitado, e a decisão é
exercício do livre convencimento do Juiz, no qual a
apelante não pode penetrar. Quanto à alegação de
que a apelada teria induzido o Juiz a erro, esse fato
não ocorreu, visto que as decisões juntadas foram
do extinto Tribunal de Alçada mineiro, o que em
nada comprometeu o livre convencimento do Juiz.
Quanto ao mérito, alega que apenas forneceu
dados sobre processos que tramitam sem segredo
de justiça e que toda a população da cidade já
sabia desses processos em Uberlândia; que a

publicação decorreu de jornalismo investigativo,
que tem inclusive colaborado para a democracia,
levado a cabo pelo jornal; que a apelada apenas
participou da reportagem como informante dos
aspectos legais das ações propostas pelo
Ministério Público Federal. Quanto às jurispru-
dências citadas a favor da apelante, esta teria
confundido “autor do escrito” com “pessoa entre-
vistada”, já que, não sendo entrevista televisiva,
não pode a apelada ser responsabilizada por
escritos de terceiros, nos termos da Súmula 221
do STJ, e que não é autora dos escritos, não é pro-
prietária do veículo de comunicação e que os
arestos trazidos não se aplicam ao caso dos autos.

Preparo do recurso devidamente efetuado
à f. 343.

Preliminar de deserção.

Ao se fazer o juízo de admissibilidade do
recurso em tela, faz-se mister apreciar a matéria
articulada nas contra-razões apresentadas, em
que o recorrido sustenta não ser possível o
conhecimento do apelo por não ter o recorrente
efetuado o depósito integral do valor da conde-
nação. Para tanto, escuda-se nos dizeres do art.
57, § 6º, da Lei de Imprensa.

Argumentou a apelada que a apelação
somente será admitida mediante a comprovação
do depósito, pelo apelante, do valor da conde-
nação, que no caso é de R$ 1.000,00, conforme
previsto no art. 57, § 6º, da Lei 5.250/67. Em outras
palavras, o mencionado depósito seria um dos
pressupostos de admissibilidade do recurso.

Cumpre assinalar que, na atualidade, tem-
se prestigiado o princípio do acesso à Justiça,
com progressiva eliminação de entraves que difi-
cultem a efetividade da tutela jurisdicional. Mauro
Cappelletti e Bryant Garth, na fundamental obra
Acesso à Justiça, Porto Alegre: Sérgio Antônio
Fabris Editor, 1988, p. 11, enfatizam:

De fato, o direito ao acesso efetivo tem sido
progressivamente reconhecido como sendo de
importância capital entre os novos direitos indi-
viduais e sociais, uma vez que a titularidade de
direitos é destituída de sentido, na ausência de
mecanismos para sua efetiva reivindicação. O
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acesso à Justiça pode, portanto, ser encarado
como o requisito fundamental o mais básico dos
direitos humanos de um sistema jurídico moder-
no e igualitário que pretenda garantir, e não
apenas proclamar os direitos de todos.

Nessa linha de pensamento, a Consti-
tuição da República, no art. 5º, XXXV, proíbe
que qualquer ameaça ou lesão a direito seja
excluída de apreciação pelo Poder Judiciário.
E, em outros incisos, adota princípios para que
haja efetividade da tutela jurisdicional. Dentre
eles, deve ser ressaltado o comando contido no
inc. LV que assegura aos litigantes em geral a
ampla defesa e o contraditório com os meios e
recursos a ele inerentes.

O confronto dessas normas patenteia a
não-recepção do § 6º do art. 57 da Lei 5.250/67.
O depósito ali previsto sem dúvida dificulta o
acesso à instância revisora. E o acesso à
Justiça, é claro, não pode ficar restrito ao
primeiro grau. Entender o contrário importaria em
negar o direito de recurso que a norma constitu-
cional expressamente consagra.

Portanto, não tendo sido recepcionada a
norma infraconstitucional, não há falar em falta
de preparo.

Por outro lado, a interpretação sistemática
da própria Lei de Imprensa, já que a jurispru-
dência tem sido unânime em afirmar a não-vincu-
lação da indenização à tarifação, leva à desne-
cessidade do depósito prévio. Nesse sentido,
vejam-se os seguintes arestos do Superior
Tribunal de Justiça:

Responsabilidade civil. Lei de Imprensa. Dano
moral indenizado acima da limitação imposta
pelo art. 52 da lei de regência. Não-recepção
da norma pela constituição em vigor. Depósito
do art. 57, § 6º, da mesma lei. Descabimento
de sua exigência por não recepcionado pela
Carta Federal. Interpretação sistemática.
Recurso desacolhido.
I - O depósito prévio à apelação, no valor total da
condenação imposta a título de indenização por
dano moral advindo da atividade jornalística, foi
concebido na vigência de um sistema que previa
a indenização tarifada. Adotando-se nas instân-
cias ordinárias indenização que ultrapasse esse

valor máximo, há que se ter, por força de inter-
pretação sistemática do dispositivo que impõe o
depósito, por inaplicável também tal exigência
(3ª T., REsp. 72.415/RJ, Rel. Min. Waldemar
Zveiter, j. em 14.04.98, DJ de 31.08.98, p. 68).

Portanto, rejeito a preliminar e conheço
do recurso, pois presentes os pressupostos de
admissibilidade.

Legitimidade passiva.

Inicialmente, registre-se que, no recurso,
há alegação, como preliminar, de cerceamento
de defesa. Data venia, a referida alegação não
tem sentido neste recurso.

É que o MM. Juiz extinguiu o processo ao
fundamento de que há ilegitimidade passiva.
Assim, se ilegitimidade houver, não é caso de
produção de provas, não havendo que se falar,
portanto, em cerceamento de defesa.

O exame da legitimidade precede a
questão de provas. Só se chega à produção de
provas, havendo legitimidade. Assim, se provi-
do o recurso, porque legítima a parte, caberá ao
MM. Juiz decidir que provas haverão de ser pro-
duzidas. Se mantida a decisão, por ilegítima a
apelada, não há que se falar em provas.

Posta essa questão, passo ao exame do
mérito do recurso, que é a questão da legitimi-
dade da apelada para figurar no pólo passivo
desta ação indenizatória.

A questão a ser analisada cinge-se à legiti-
midade ou não da apelada para responder ao
processo, uma vez que não é proprietária do jor-
nal que publicou a matéria, não é autora dos
escritos, e a ação foi proposta com base na Lei
de Imprensa, mas foi indicada como a entrevis-
tada que fez as declarações imputadas como
geradoras de dano moral pela apelante. A apela-
da não negou que tivesse dado a entrevista, ape-
sar de negar em parte que tenha declarado todo
o conteúdo publicado.

É de todos sabido que muitas vezes o que
foi dito em entrevista em certo contexto é publica-
do em contexto diverso, alterando-se o sentido,
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mas, segundo a mais recente jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, o entrevistado tem
legitimidade passiva para responder pelos danos
morais de suas declarações mesmo que publi-
cadas em jornal, devendo a mensuração de
quem causou o dano e o real conteúdo do que foi
dito e o que foi escrito ser averiguados através da
instrução processual.

Assim o Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:

Dano moral. Lei de Imprensa. Legitimidade
passiva. Precedente da Corte. 
1. Na linha de precedente da Corte, a regra do
art. 49, § 2º, da Lei de Imprensa não comporta
interpretação que exclua a legitimidade passiva
daquele que, diretamente, usou as expressões
apontadas como violadoras do direito funda-
mental do autor da ofensa à honra, podendo o
ofendido acioná-lo diretamente, não colhendo
fruto a alegada ilegitimidade passiva. 
2. Recurso especial não conhecido (3ª T.,
REsp. 184.232/SP, Rel. Min. Carlos Aberto
Menezes Direito, j. em 05.11.98).

Ofensas cometidas pela imprensa. Interpre-
tação dos arts. 12, 19 e 50 da Lei 5.250/67.
Possibilidade de o ofendido obter reparação de
quem fez as declarações ao jornal ou concedeu
a entrevista, não estando adstrito a buscá-la
exclusivamente junto a quem as divulgou (3ª T.,
REsp. 122.128/RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j.
em 10.03.98).

Dano moral. Legitimidade passiva. Lei de
Imprensa. Precedente da Corte.
1. Mantendo a linha de precedente da Corte, a
regra do art. 49, § 2º, da Lei de Imprensa, com
o advento da Constituição de 1988, não com-
porta interpretação que exclua a legitimação
passiva daquele que, diretamente, usou as
expressões apontadas como violadoras do
direito fundamental do autor. Assim, identificado
o autor da ofensa, pode o ofendido acioná-lo
diretamente, não colhendo fruto a alegada ilegi-
timidade passiva.
2. Recurso especial conhecido, mas improvido
(REsp. 96.609/SP, Rel. Min. Waldemar Zveiter,
j. em 04.05.98).

Dano moral. Ofensa divulgada em meio de
comunicação. Legitimidade passiva.
1. Com a Constituição de 1988 (art. 5º, V e X),
acabou o confinamento da indenização por
danos morais nos termos excludentes da Lei
de Imprensa, inaplicáveis as limitações nela
contidas.
2. Não se pode dizer que houve vulneração da
Lei de Imprensa, mesmo porque, com a disci-
plina do inc. X do art. 5º da CF/88, o art. 49, §
2º, invocado, não comporta interpretação que
exclua a legitimação passiva daquele que, dire-
tamente, usou as expressões apontadas como
violadoras do direito fundamental do autor, sob
pena de grave violação da nova sistemática da
responsabilidade por dano moral, agora no
plano da Lei Maior, após longa e segura cons-
trução jurisprudencial. Assim, identificado o
autor da ofensa, pode o ofendido acioná-lo
diretamente, com o que afasta-se a ilegitimi-
dade passiva.
3. Recurso especial conhecido pela alínea c,
mas não provido (REsp. 61.922/RS, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de
16.03.98, p. 107).

Portanto, no presente caso e com base
nas decisões reiteradas do Superior Tribunal de
Justiça, tenho que é imperiosa a instrução
processual para se detectar a ocorrência ou
não de dano moral em razão da entrevista con-
cedida pela apelada, devendo ser dado provi-
mento ao recurso, para que seja realizada a
instrução processual.

A questão relativa a litigância de má-fé
deverá ser analisada ao final, inclusive na sen-
tença a ser proferida, visto que, com a decisão
que ora se profere, sendo mantida, o processo
prosseguirá.

Por todo o exposto, dou parcial provi-
mento ao recurso para, afastando a preliminar
de ilegitimidade passiva, anular parcialmente o
processo (desde a f. 319) e determinar a aber-
tura da instrução probatória.

Custas, ao final.

-:::-
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AÇÃO DEMOLITÓRIA - CONDOMÍNIO - FACHADA DE PRÉDIO - ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA -
INFRAÇÃO AO ART. 1.336, III, DO CÓDIGO CIVIL/2002 - OBRIGAÇÃO DE 

DESFAZER A OBRA - MULTA

- Nos termos do art. 1.336, III, do CC/2002, é dever do condômino não alterar a forma e a cor da
fachada, das partes e esquadrias externas do edifício.

- Tendo o proprietário de um dos apartamentos substituído as janelas originais por venezianas
de alumínio, alterando consideravelmente a fachada e as laterais do edifício e perturbando a
harmonia da construção, deve ser condenado a desfazer a obra, em prazo razoável, sob pena
de multa diária.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.05.644535-6/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
EDUARDO MARINÉ DA CUNHA

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 1.0024.05.644535-6/001,
da Comarca de Belo Horizonte, sendo apelante
Condomínio Edifício Jardim e apelados Ronan
Guerra Lustosa e outro, acorda, em Turma, a
Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais DAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Eduardo Mariné da Cunha (Relator), e dele par-
ticiparam os Desembargadores Irmar Ferreira
Campos (Revisor) e Luciano Pinto (Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado, na íntegra, pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 8 de setembro de 2005. -
Eduardo Mariné da Cunha - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Eduardo Mariné da Cunha -
Cuida-se de ação demolitória proposta pelo
Condomínio do Edifício Jardim contra Ronan
Guerra Lustosa e Luciana de Castro Peixoto,
dizendo que estes alteraram a fachada do edifí-
cio, sem qualquer autorização, instalando janelas
de alumínio. Pediu que se deferisse a liminar,
cominando-se pena para o descumprimento; que
se condenassem os requeridos a arcar com as
perdas e danos; e que fosse o pedido julgado

totalmente procedente. Pleiteou o deferimento
dos benefícios da justiça gratuita.

Indeferida tal benesse, efetuado o preparo,
citados, os réus alegaram, prefacialmente, irregu-
laridade de representação e prescrição da pre-
tensão do autor. No mérito, afirmaram que real-
mente haviam promovido a troca de janelas em
seu apartamento, mas que isso não acarretara
alteração da fachada da coisa comum.

Argumentaram que seu apartamento se
localizava no térreo do edifício, existindo, à sua
volta, 31 vagas de garagem, estando a poucos
metros da rua, ao lado de uma área abando-
nada, onde viviam pedintes, contraventores e
marginais. Sustentaram que a instalação de
janelas se mostrara necessária para garantir
segurança e privacidade. Disseram que, no
apartamento, residia uma criança de sete anos,
com problemas respiratórios, a qual não podia
viver em ambiente insalubre. Alegaram que
vários dos vidros das janelas já haviam sido
quebrados, em virtude de pedras jogadas pelos
freqüentadores do lote vizinho. Observaram
que todos os que circulavam pelo prédio con-
seguiam visualizar o interior do apartamento.

Afirmaram que haviam substituído as
janelas por outras do mesmo modelo, retangu-
lares, de igual tamanho, com lâminas duplas de
correr, feitas de idêntico material, apenas com a
diferença de que incluíam venezianas, as quais
ofereciam ventilação, mesmo quando fechadas.
Asseveraram que a fachada do térreo tinha um
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desenho diferente, sendo notável sua distinção,
em relação ao restante do prédio, pois era
revestida de granito. Aduziram ser perfeita-
mente admissível a introdução de modificações
que não trouxessem qualquer prejuízo ao edifí-
cio e aos condôminos. Pleitearam a concessão
da gratuidade judiciária.

Realizada a audiência, as partes não
chegaram a um acordo. Posteriormente, o julgador
determinou fosse regularizada a representação do
autor, o que foi devidamente cumprido.

Na sentença, a Juíza auxiliar julgou impro-
cedente o pedido.

Irresignado, o autor interpôs apelação,
dizendo que os fatos alegados na defesa dos
réus só vieram a corroborar as alegações pre-
sentes na inicial, visto que os requeridos, no
intuito de resguardar sua segurança, deixaram de
submeter a questão à apreciação dos demais
condôminos. Pediu fossem os requeridos conde-
nados a retirar as janelas de alumínio e a arcar
com os honorários sucumbenciais.

Nas contra-razões, os apelados pugnaram
pela confirmação da sentença e reiteraram o
pedido de deferimento da assistência judiciária.

Conheço do recurso, próprio, tempestivo,
regularmente processado e preparado.

Nos termos do art. 1.331 do CC/2002,
vigente à época da colocação das venezianas,
a estrutura do prédio constitui propriedade em
comum de todos os condôminos. Assim, o art.
1.336 estabelece, em seu inc. III, que é dever
do condômino “não alterar a forma e a cor da
fachada, das partes e esquadrias externas”.

A respeito das obrigações negativas dos
condôminos, particularmente a de não alterar a
fachada externa do edifício, ensina o mestre
Orlando Gomes:

As obrigações negativas são numerosas. Além
das que derivam do condomínio, muitas outras
provêm da situação especial criada pela
unidade do edifício. (...) é proibido: 1º) intro-
duzir modificações ou inovações que afetem a

destinação ou a estética do prédio; nenhum
condômino pode alterar a fachada do edifício,
pintar as paredes e esquadrias externas em
cor diversa da empregada no edifício; realizar
qualquer modificação arquitetônica (...)
(Direitos Reais, 9. ed., Rio de Janeiro: Forense,
1985, p. 226). 

Segundo Caio Mário da Silva Pereira, o
condômino:

Não pode alterar a forma externa da sua
unidade, nem pintar de cor diferente do con-
junto do edifício a fachada, as partes comuns
e esquadrias. A fachada é um bem comum a
todos os co-proprietários (Hernan Raciatti),
sendo defesa toda obra que rompa com a
unidade arquitetônica. É de se entender, como
aliás consiste em tendência jurisprudencial,
que não importa alteração interdita o
fechamento de área voltada para o exterior,
varanda ou terraço, por vidraças encaixilhadas
em esquadrias finas, como igualmente não
quebra a harmonia do conjunto a colocação
de grades finas nas janelas, por razões de
segurança (Instituições de Direito Civil, 18. ed.
rev. e atual. por Carlos Edison do Rêgo
Monteiro Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2004,
v. 4, p. 192).

No caso dos autos, diversamente do que
entendeu a douta julgadora primeva, as foto-
grafias apresentadas pelas partes indicam que
a alteração introduzida na fachada do edifício e
em sua parte lateral, em virtude da colocação
de venezianas de alumínio pelos réus, não foi
mínima, mas, sim, marcante, prejudicando
consideravelmente a harmonia visual do prédio.
É o que se percebe, principalmente, quando se
observam as fotografias de f. 34/35 e 83/87,
constatando-se que a colocação de janelas
com venezianas de alumínio tornou a fachada
do prédio, nas partes correspondentes ao
apartamento dos requeridos, totalmente desto-
ante do restante, visto que as janelas dos
demais apartamentos são constituídas por ape-
nas duas partes de vidro, com finas esquadrias
de alumínio.

Não se trata, pois, in casu, de modificação
insignificante, mas, sim, de alteração inaceitável,
introduzida sem autorização dos demais condô-
minos, a qual retirou a harmonia da fachada do
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edifício. De se notar que o simples fato de a
parede da fachada do primeiro andar ser cons-
tituída de granito, e não de pastilhas, não auto-
rizava os réus a modificarem radicalmente as
janelas de sua unidade, pois aquele detalhe,
diversamente deste, encontra-se em harmonia
com o aspecto externo da construção, conside-
rado como um todo.

Relevante notar que o condomínio não
está a pretender a retirada da grade, acessório
indispensável para garantir a segurança, espe-
cialmente em se tratando de apartamento
térreo, cuja colocação, conforme se viu, acima,
nas lições de Caio Mário, tem sido largamente
tolerada, diversamente do que se verifica, no
tocante às janelas inseridas pelos réus, que não
configuram modificação de pequena relevância.
Admitindo o condomínio a colocação de grades,
permitiu que os condôminos propiciassem
maior segurança ao seu apartamento, não se
podendo acolher o argumento dos requeridos
de que, além da grade, dever-se-ia aceitar a
instalação das venezianas, como mecanismo
de segurança, uma vez que, conforme já se
observou, tal obra acarretou alteração desar-
moniosa na estrutura externa do edifício.

Tampouco se pode admitir a manutenção
das venezianas, ao argumento de que seria a
única maneira de propiciar ventilação, inclusive
em razão dos problemas respiratórios da filha
dos réus. Tendo já sido instaladas grades, os
requeridos podem deixar abertas, pelo menos,
as janelas laterais do apartamento, o que, certa-
mente, propiciará boa ventilação da casa. E se
desejarem ainda maior segurança e privacidade,
poderão, ainda, instalar cortinas, inclusive per-
sianas. Percebe-se, pois, que a colocação das
venezianas não era indispensável para garantir o
resguardo da segurança e da privacidade, como
insistem em alegar os requeridos.

Cumpre acrescentar que não se pode
sequer pretender a manutenção da alteração inde-
vida, em virtude da suposta quebra freqüente de
vidros das janelas, decorrente da alegada atuação
de indivíduos que vivem nas vizinhanças do pré-
dio. Além de não ter sido apresentada qualquer
prova acerca de tal alegação, necessário observar

que, se realmente tal problema ocorre, certamente
não atinge apenas os réus, mas também outros
condôminos, porquanto todos os outros aparta-
mentos possuem janelas sem venezianas.
Destarte, se efetivamente existe, tal problema deve
ser resolvido coletivamente, encontrando-se uma
solução única, que atenda a todos, não podendo
os requeridos efetuar alterações consideráveis,
que acarretem modificações indevidas na fachada,
sem autorização dos demais condôminos.

Em casos semelhantes ao presente, a
jurisprudência vem entendendo ser inviável a
permanência da modificação que descaracteriza
a fachada do edifício:

Ação ordinária. Condomínio. Construção irregu-
lar. Edificação em área particular. Alteração da
fachada.Constitui medida de direito a ordem de
demolição de obra que, ainda que realizada em
área de uso privativo do morador, implicou alte-
ração desautorizada da fachada do edifício, em
flagrante vulneração ao art. 10, I, c/c o § 2º da
Lei 4.591/64 (TAMG, 9ª Câm. Civil, Ap. Cível nº
435.132-4, Rel. Juiz Luciano Pinto, j. em
09.06.04).

Condomínio. Ação cominatória. Alteração da
fachada do prédio. Art. 10, I, da Lei 4.591/64.
Obra não autorizada. Demolição. Tratando-se
de propriedade em condomínio, não pode o
condômino modificar a fachada do prédio,
sem a anuência dos demais condôminos,
ainda que a pretexto de eliminação de ruído,
mesmo quando as modificações são auto-
rizadas pelo Poder Público (TAMG, 7ª Câm.
Civil, Ap. Cível nº 371.972-2, Rel. Juiz William
Silvestrini, j. em 20.02.03).

Ação cominatória. Alteração de fachada de pré-
dio. Ofensa à convenção de condomínio. Área
de uso comum. Determinação de retirada da
antena. Possibilidade. Não é lícito ao condômi-
no efetuar alteração na fachada de edifício, em
desconformidade ao prescrito na respectiva
convenção e na lei condominial, máxime se se
trata de instalação de antena de televisão a
cabo em área de uso comum (TAMG, 5ª Câm.
Civil, Ap. Cível nº 374.774-8, Rel. Juiz Mariné
da Cunha, j. em 07.11.02).

Em vista disso, não há dúvida de que deve
ser provido o apelo, condenando-se os réus a
retirarem as venezianas de alumínio colocadas
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nas janelas de seus apartamentos, substituindo-
as por janelas idênticas às presentes nas demais
unidades condominiais.

No que diz respeito ao pedido de conde-
nação dos réus a arcarem com indenização por
perdas e danos, também constante da inicial,
cumpre observar que não se apresentou, no
apelo, requerimento de reapreciação, de modo
que não deve sequer ser ele examinado. De
qualquer modo, apenas para que não reste
qualquer dúvida a respeito, relevante observar
que tal requerimento não poderia ser acolhido,
visto que, na inicial, não se apontaram quais
teriam sido os danos efetivos sofridos pelo con-
domínio e, ademais, não se produziu a menor
prova nesse sentido.

Por fim, impõe-se o deferimento, aos réus,
dos benefícios da justiça gratuita, pois, apesar de
terem instruído a contestação com declarações
de pobreza idôneas (f. 57 e 60), o Juiz não se
manifestou a respeito, até o presente momento.
De acordo com o art. 4º da Lei 1.060/50:

A parte gozará dos benefícios da assistência
judiciária, mediante simples afirmação, na
própria petição inicial, de que não está em
condições de pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo
próprio ou de sua família.

Presume-se pobre, até prova em con-
trário (presunção juris tantum), segundo o § 1º
do art. 4º da citada lei: “quem afirmar essa
condição nos termos da Lei, sob pena de paga-
mento até o décuplo das custas judiciais”.

A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal tem proclamado que, para a obtenção
dos benefícios da justiça gratuita, basta a simples
afirmação de pobreza e que não há incompatibi-
lidade entre os arts. 4º da Lei 1.060/50 e 5º,
LXXIV, da CF/88:

O art. 4º da Lei 1.060/50 não colide com o art.
5º, LXXIV, da CF, bastando à parte, para que
obtenha o benefício da assistência judiciária, a
simples afirmação da sua pobreza, até prova

em contrário (STJ, 1ª T., RE nº 207.382-2/RS,
Rel. Min. Ilmar Galvão, j. em 22.04.97, RT,
748/172).

A CF, em seu art. 5º, LXXIV, inclui entre os direi-
tos e garantias fundamentais a assistência
jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que
comprovarem insuficiência de recurso; entre-
tanto, visando facilitar o amplo acesso ao Poder
Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF), pode o ente
estatal conceder assistência judiciária gratuita,
mediante a presunção iuris tantum de pobreza
decorrente da afirmação da parte de que não
está em condições de pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem
prejuízo próprio ou de sua família (STF, 1ª T.,
RE nº 204.305-2/PR, Rel. Min. Moreira Alves, j.
em 05.05.98. RT, 755/182).

A 2ª Turma do STF, nos julgamentos dos
Recursos Especiais 205.746 e 205.029, da rela-
toria do Min. Carlos Velloso, também decidiu no
sentido de que o art. 5º, LXXIV, da Constituição
Federal de 1988 não revogou o art. 4º da Lei
1.060/50, que assegura à parte o benefício da
assistência judiciária, mediante simples afir-
mação, na própria petição de ingresso, de que
não possui meios para arcar com as custas
processuais e honorários advocatícios, sem
prejuízo dela própria ou de sua família.

Com tais razões de decidir, dou provi-
mento à apelação, a fim de julgar parcialmente
procedente o pedido, condenando os réus a
retirarem as venezianas colocadas nas janelas
do apartamento nº 101 do Edifício Jardins,
localizado na Rua Alberto Cintra, nº 15, substi-
tuindo-as por janelas iguais às presentes nas
demais unidades condominiais, no prazo de 20
dias, sob pena de multa diária de R$ 70,00. O
requerente deverá arcar com 30% das despe-
sas processuais, nas quais se incluem as cus-
tas recursais e com honorários sucumbenciais
de R$ 250,00, ficando a cargo dos requeridos o
restante das despesas e verba honorária de R$
600,00, cuja exigibilidade suspendo, nos ter-
mos do art. 12 da Lei nº 1.060/50. Autorizo,
desde já, a compensação dos honorários devi-
dos pelas partes, nos termos do art. 21 do CPC
e da Súmula nº 306 do STJ.

-:::-
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AÇÃO ANULATÓRIA - CLÁUSULA CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCA-
CIONAIS - ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR - MENSALIDADE - CLÁUSULA

ABUSIVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - REPETIÇÃO DO
INDÉBITO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - NÃO-CABIMENTO

- Aplicam-se às entidades de ensino superior as normas contidas no Código de Defesa do
Consumidor, para que sejam corrigidas as abusividades constantes dos contratos celebrados
com os alunos, devendo adequar-se o valor da mensalidade ao número de matérias que se pre-
tende cursar no período letivo.

- Estando a cobrança baseada no contrato, não há falar em restituição em dobro.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.0000.00.475002-3/000 - Comarca de Uberlândia - Relatora: Des.ª
TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 2.0000.00.475002-3/000,
da Comarca de Uberlândia, sendo apelante
Sociedade de Ensino do Triângulo S/C Ltda. e
apelado Ronaldo José Ferreira, acorda, em
Turma, a Décima Primeira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Maurício Barros (Revisor), e dele participaram
as Desembargadoras Teresa Cristina da Cunha
Peixoto (Relatora) e Selma Marques (Vogal).

O voto proferido pela Desembargadora
Relatora foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2005.
- Teresa Cristina da Cunha Peixoto - Relatora. 

Notas taquigráficas

A Sr.ª Des.ª Teresa Cristina da Cunha
Peixoto - Conheço do recurso, por estarem reuni-
dos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
sua admissibilidade.

Trata-se de ação ordinária c/c pedido de
liminar ajuizada por Ronaldo José Ferreira em
face de Sociedade de Ensino do Triângulo S/C
Ltda., alegando que é aluno da requerida, no
curso de Ciências da Computação, restando-lhe

apenas cursar uma matéria, denominada Projeto
de Graduação II, com carga horária de 150
horas, e que a suplicada pretende lhe cobrar o
valor integral de R$ 548,05, referente ao oitavo
período, em que são ministradas quatro
matérias, estribada na cláusula sexta do contrato
de prestação de serviços, que, por isso, deve ser
anulada, nos termos do Código de Defesa do
Consumidor, ressaltando que “o valor a ser
cobrado do requerente tem que ser proporcional
aos benefícios que terá e as despesas que oca-
sionará” (f. 8). Portanto, o valor que deveria
pagar é o proporcional de R$ 137,01. Requer,
assim, a procedência do pedido, com a repetição
em dobro dos valores indevidamente exigidos.

O MM. Juiz de primeiro grau (f. 136/139)
julgou procedente o pedido, para declarar a nuli-
dade da cláusula que impõe ao autor o paga-
mento integral do semestre, correspondente a
quatro matérias com alteração para uma disci-
plina, condenando a ré a restituir ao autor o dobro
do valor que pagou em excesso e ao pagamento
das custas processuais e honorários advoca-
tícios, fixados em R$ 1.000,00.

Inconformada, apelou Sociedade de
Ensino do Triângulo (f. 141/158), alegando que
o autor “cursou disciplinas a mais do que as
previstas na grade curricular sem qualquer
acréscimo em suas mensalidades, o que de
fato não foi considerado pela decisão atacada”
(f. 146), e que a cláusula sexta do contrato fir-
mado entre as partes não é nula e já beneficiou
em semestres passados o próprio aluno, visto
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que nunca pagou excedente pelas disciplinas
cursadas além do número previsto na grade
curricular.

Sustenta que “não há falar, inclusive, em
devolução em dobro de valores pagos indevida-
mente, visto que não foi cobrado do apelado, em
momento algum, valor excedente ao fixado no
contrato” (f. 150). Ressalta que tem autonomia
para fixar o valor das mensalidades e que “cediço
é o conhecimento de que as prestações cobradas
por estabelecimento educacional, frise-se, sem
fins lucrativos, destinam-se à remuneração do
curso oferecido, dissociado do número de
horas/aula cursadas, bem como da quantidade
de matérias aproveitadas, desconhecendo o
ordenamento jurídico pátrio fundamento algum
sobre o qual pode apoiar-se qualquer tentativa de
estabelecer a proporcionalidade dos serviços
prestados pela instituição de ensino” (f. 158).
Requer, por isso, o provimento do apelo.

Contra-razões (f. 163/167).

Da análise das peças ínsitas nos autos,
retira-se que o autor se encontrava no último
semestre do curso de Ciências da Computação,
embora de maneira irregular quanto aos demais
componentes de sua turma, razão pela qual
apenas necessitava cursar uma das quatro dis-
ciplinas regulares do oitavo período.

Assim, pretende proceder ao pagamento
mensal apenas quanto à matéria que necessita
cursar, e não o valor relativo a todo o currículo
regular, posição contra a qual se insurgiu o
estabelecimento de ensino tendo a questão
sido submetida ao Judiciário. 

Julgado procedente o pedido, com base
nas disposições da Lei 8.078/90, irresignou-se a
ré alegando que não se aplicam tais normas ao
caso em tela, que é dada aos estabelecimentos
de ensino superiores autonomia didático-cientí-
fica e que “a quantidade de disciplinas existentes
na grade, como sabidamente determinou o legis-
lador, não é parâmetro de fixação da contra-
prestação, pois cada disciplina exige uma
infraestrutura diferente para que o IES possa
ofertar o curso com a qualidade exigida pelo

MEC” (f. 150/151), podendo, portanto, constar
preço por período/ano, e não por disciplinas.

Impende ressaltar que a presença do
Estado na vida econômica das pessoas e nos
negócios que realizem entre si impõe mudança
no conceito individualista do Direito Privado, já
que se encontra “impregnado por elementos
publicistas a ponto de não mais poder ser facil-
mente distinto do Direito Público”, conforme
escreve Savatier:

Dentre outros em que disserta sobre o tema,
ameniza Mazeaud (Lições de Direito Civil, I/40)
essa posição, quando assinala haver uma
“penetração” do Direito Público no Direito
Privado, sugerindo uma “prevalência do
primeiro sobre o segundo” (As Metamorfoses
Econômicas e Sociais, p. 43).

Implica essa visão sobre a relação entre o
direito público e o privado uma reavaliação acer-
ca do tema autonomia da vontade privada, con-
forme se subtrai do Texto Constitucional federal
de 1988 e da Lei 8.137/90, que revelam possibi-
lidade de o Estado intervir nos atos negociais de
conteúdo econômico para proteger os interesses
do particular perante instituição dominante do
sistema de ensino.

O direito das obrigações tem como princípio
fundamental do contrato o consensus, que abriga
a autonomia da vontade, com plena liberdade das
partes para estabelecerem as normas que hão de
nortear os deveres negociais pactuados, sendo-
lhes defeso, todavia, violar outro princípio igual-
mente ínsito nessa modalidade de documento,
que é a supremacia da ordem pública.

Assim, impera no plano econômico a pre-
ponderância da vontade da ordem pública às
relações negociais, regra expressa na vigente
Constituição Federal (art. 5º, XXXII), que intro-
duziu direitos inerentes ao consumidor ao esta-
belecer: “o Estado promoverá, na forma da lei, a
defesa do consumidor”, ficando aí evidenciada
uma competência concorrente do órgão estatal
com o particular.

Dessa forma, a Lei 8.078/90 traz em seu
texto a obrigatoriedade estatal de promover a
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defesa do consumidor, incluindo-se o dever de
analisar os contratos considerados de adesão
que registrem cláusulas abusivas para o ade-
rente, mantendo o equilíbrio contratual imposto
pelo art. 115 do CC, repetido pela novel legis-
lação, em seu art. 122.

Revelando-se o contrato de prestação de
serviços educacionais em tela tipicamente como
de adesão, deve-se dizer que o comprometi-
mento da vontade do requerente não se situa no
âmbito dos defeitos dos negócios jurídicos em
geral erro, dolo, coação, simulação ou fraude ,
mas tão-somente na ausência de negociação
prévia para efeito do acordo volitivo, o que reduz
a incidência do princípio da autonomia da von-
tade, devendo o pacto ser revisto pelo órgão
estatal, aplicando-se a regra expressa do art.
51, IV, da Lei 8.078/90:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao forneci-
mento de produtos e serviços que:
(...)
IV estabeleçam obrigações consideradas
iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor
em desvantagem exagerada, ou sejam incom-
patíveis com a boa-fé ou a eqüidade.

Os autores do anteprojeto dessa lei, Ada
Pellegrini Grinover, Antônio Herman de
Vasconcellos e Benjamim, Daniel Roberto Fink,
José Geraldo Brito Filomeno, Kazuo Watanabe,
Nelson Nery Júnior e Zelmo Denari, esclarecem:

As cláusulas abusivas não se restringem aos
contratos de adesão, mas a todo e qualquer
contrato de consumo, escrito ou verbal, pois o
desequilíbrio contratual, com a supremacia do
fornecedor sobre o consumidor, pode ocorrer
em qualquer contrato, concluído mediante
qualquer técnica contratual. O CDC visa prote-
ger o consumidor contra as cláusulas abusivas
tout court, e não somente o aderente do con-
trato de adesão.
(...) sendo matéria de ordem pública (art. 1º,
CDC), a nulidade de pleno direito das cláusu-
las abusivas nos contratos de consumo não é
atingida pela preclusão, de modo que pode
ser alegada no processo a qualquer tempo e
grau de jurisdição, impondo-se ao juiz o dever
de pronunciá-la de ofício (Código Brasileiro de

Defesa do Consumidor, 6. ed., Rio de Janeiro:
Forense Universitária, p. 492).

A cláusula sexta, termo firmado entre as
partes, salienta que:

Os valores pagos a título de semestralidade,
aludidos na cláusula quarta, incluem exclusiva-
mente a prestação de serviços decorrentes da
carga horária constante das grades curriculares
ordenadas por período, independentemente do
número de créditos deferidos no Plano de
Estudos.

Verifica-se que, à luz da prescrição inscul-
pida no inc. V do art. 6º do CDC, a cláusula
supracitada impõe ao autor prestação despropor-
cional ao serviço que lhe é prestado, uma vez que
pretende a entidade estudantil que aquele pague
mensalmente o preço relativo a quatro matérias,
enquanto cursa apenas uma, o que revela van-
tagem excessiva de uma parte em relação à outra,
igualmente vedada pelo art. 39, V, da referida
norma legal, revelando, também, o acerto da deci-
são objurgada.

Outro não tem sido o entendimento do
extinto Tribunal de Alçada:

Cobrança. Mensalidades escolares. Contrato
de adesão. Código de Defesa do Consumidor.
Ônus da prova. Desinteresse na prova do fato
constitutivo de seu direito. Improcedência. 
A entidade que firma contrato de prestação de
ensino educacional enquadra-se no conceito de
“fornecedor”, assumindo, ex vi legis, a postura
de prestadora de serviços, ficando, assim,
sujeita aos termos e condições contratuais nos
limites preconizados pelo Código de Defesa do
Consumidor. 
Cumpre à autora promover a prova que dê
suporte ou respaldo aos fatos e às razões car-
readas na defesa de seus interesses, de modo
a demonstrar realmente, por circunstância, as
parcelas do total das despesas que cobra da ré,
como mensalidades escolares de sua filha,
aluna do educandário, pleiteada no vestibular,
como fato constitutivo de seu direito que
obstaria os efeitos dos fatos extintivos alegados
pela ré (Ap. Cível nº 299.782-4, Rel. Juiz Duarte
de Paula, j. em 26.04.00).

Ação civil pública. Ministério Público. Legitimatio
ad causam. Estabelecimento de ensino.



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 56, n° 174, p. 59-282, jul./set. 2005116

Contrato de adesão. Nulidade. Código de
Defesa do Consumidor. Sucumbência. 
Ao Ministério Público, quando provocado por
entidade representativa de pais e alunos de
estabelecimento educacional privado, é con-
ferida legitimidade para a propositura de ação
civil pública, ao intento de defender interesse
coletivo, mesmo que o eventual alcance da
actio resulte em benefício de restrito número
grupal de pessoas, ante termo de acordo de
adesão, regedor do relacionamento entre con-
tratantes e a entidade educacional contratada,
ao qual são imputadas nulidade e ineficácia,
por conter cláusulas infringentes de disposi-
tivos do Código de Defesa do Consumidor. 
Decorrido lapso temporal entre a vigilância do
termo de acordo por adesão e a solução judi-
cial, a inalcançabilidade do pleito inaugural
evidencia-se patente, por não surtir efeitos
práticos. Atuando como parte, o Ministério
Público, por ser dotado de autonomia adminis-
trativa e financeira, subsume-se ao princípio
da sucumbência (Ap. Cível nº 249.456-4, Rel.
Juiz Lucas Sávio, j. em 19.05.98).

Conclui-se que o contrato não pode ser
considerado como ato jurídico perfeito e acabado,
visto que impõe prestações consideradas pelo
ordenamento jurídico como ilegais e abusivas,
mostrando a necessidade de o Estado interferir na
esfera didático-administrativa, a princípio adstrita
à entidade de ensino, para corrigir as questões
ora noticiadas, sobrepondo-se o interesse da
norma de ordem pública à autonomia das von-
tades, pretensamente alegada pela ré.

Pelos documentos acostados aos autos
às f. 72/81, o que se afere é que o requerente
deveria ter acabado seu curso no primeiro
semestre de 2001, o que fez tão-somente no
primeiro semestre de 2003, ou seja, atrasou o
seu curso por três semestres, sempre pagando a
semestralidade devida, o que comprova que não
foi, como afirmado pela requerida, beneficiado
pelas cláusulas insertas no contrato de
prestação de serviços. Não obstante em raras
ocasiões tenha cursado disciplinas em número
superior ao previsto na grade curricular, também
pagou três semestres a mais do que o previsto,
em razão das suas diversas reprovações, pelo
que não há falar em desigualdade ou diferença
no tratamento dispensado as partes litigantes.

Contudo, entendo que não há falar em
repetição em dobro, porquanto a princípio estava
a parte requerida alicerçada no contrato de
prestação de serviços, o que afasta a prescrição
do art. 42 do CDC, mormente por ter o julgador
singular, ao deferir a liminar possibilitando a com-
pensação das mensalidades vincendas com o
montante pago a maior nas semestralidades
anteriores (f. 26).

Ex positis, dou parcial provimento ao
recurso, apenas para afastar a restituição em
dobro, mantendo, no mais, a decisão proferida
em primeiro grau.

Custas recursais, pela apelante, nos ter-
mos do art. 21, parágrafo único, do CPC.

-:::-

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARRENDAMENTO RURAL - CONTRATO FINDO - POSSE -
INEXISTÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

- A ação de reintegração de posse consubstancia instituto passível de ser aviado por aquele
que foi desapossado da coisa injustamente, com o fim de reavê-la e restaurar a posse perdida.

- Em ação possessória, o que se decide é a própria posse, tendo o requerente o dever de provar
a posse anterior e a perda desta, por violência ou por ação oculta.

- Demonstrado nos autos que o autor não detinha a posse do imóvel à época do ajuizamento
da ação, imprópria a ação de reintegração de posse, como meio de reparar os danos sofridos
pela turbação, durante a vigência do contrato.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.0000.00.519807-8/000 - Comarca de Leopoldina - Relator: Des.
LUCAS PEREIRA
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Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 2.0000.00.519807-8/000, da
Comarca de Leopoldina, sendo apelante Joaquim
de Castro Meirelles e apelado Dylton Netto
Baptista Filho, acorda, em Turma, a Décima
Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais NÃO CONHECER DO
AGRAVO RETIDO, REJEITAR PRELIMINAR E
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Eduardo Mariné da Cunha (Revisor), e dele par-
ticiparam os Desembargadores Lucas Pereira
(Relator) e Irmar Ferreira Campos (Vogal). 

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado, na íntegra, pelos demais
componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2005. -
Lucas Pereira - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Lucas Pereira - Cuida a espécie
de ação de reintegração de posse “com pedido de
liminar e cominação de pena para caso de novo
esbulho” ajuizada por Joaquim de Castro
Meirelles em face de Dylton Netto Baptista Filho.

Alegou o requerente ter firmado contrato
de arrendamento rural, em abril de 2001, com a
Sr.ª Dionéa Maria Netto Baptista Meirelles,
então proprietária do imóvel rural denominado
“Sítio Angico”, localizado na zona rural do
Município de Leopoldina.

Disse que, após o falecimento da Sra.
Dionéia, ocorrido em 10.02.02, deixou de freqüen-
tar o sítio, ocasião em que o imóvel foi ocupado
pelo sobrinho da proprietária, que alegou desco-
nhecer o referido contrato de arrendamento.

Afirmou que, após notificar o requerido,
objetivando a desocupação do imóvel, o segun-
do permaneceu inerte, razão pela qual
requereu a concessão de liminar de reinte-
gração de posse do imóvel esbulhado. Ao final,

pugnou pela procedência dos pedidos, com sua
definitiva reintegração na posse do imóvel.

Liminar de reintegração de posse conce-
dida à f. 13v.

Devidamente citado, o réu apresentou
defesa (f. 17/21), argüindo, preliminarmente,
inépcia da inicial. No mérito, insurgiu-se contra
a liminar concedida, sob a alegação de faltarem
elementos suficientes ao seu deferimento.
Disse ter sido nomeado inventariante do espólio
de sua tia, sendo responsável pela adminis-
tração dos imóveis deixados pela testadora.

Alegou que o autor não apresentou o con-
trato de arrendamento no processo de inventário,
fato que afastaria a reintegração de posse pre-
tendida. Afirmou que a finada deixou para o autor
o direito de usar outro imóvel (urbano).

Ao final, requereu a revogação da liminar
deferida, pugnando pela improcedência dos
pedidos, com a respectiva condenação do autor
por litigância de má-fé.

Agravo retido, às f. 58/62.

Em sentença de f. 78/81, o ilustre Juiz sin-
gular, entendendo não haver o autor compro-
vado a posse do imóvel, tampouco o esbulho,
julgou improcedente o pedido, nos termos do
art. 269, I, do CPC. Condenou o autor, ainda, ao
pagamento das custas processuais e dos hono-
rários advocatícios, fixados em 10% do valor
atribuído à causa.

Inconformado, o autor interpôs apelação
(f. 82/88), argüindo cerceamento de defesa, sob
a alegação de que o Juiz a quo o privou da pro-
dução de provas, no momento em que promoveu
o julgamento antecipado da lide. No mérito, rei-
terou as alegações postas na exordial, acrescen-
tando que deve ser respeitado o tempo em que
ficou afastado do imóvel, em razão do esbulho
praticado pelo apelado, durante a vigência do
contrato de arrendamento.

Contra-razões, às f. 93/94, em que o
apelado bate-se pelo desprovimento do recurso.
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Conheço do recurso, uma vez que
próprio, tempestivo, regularmente processado e
preparado.

Preliminarmente, não conheço do agravo
retido interposto pelo apelado, porquanto este se
omitiu em requerer sua apreciação nas contra-
razões recursais, conforme dispõe o art. 523, §
1º, do CPC.

Ainda:

Se a parte não requer expressamente, nas
razões ou contra-razões do recurso, que seu
agravo retido seja apreciado em preliminar
pela instância revisora, dele não se conhece
(RJTAMG, 82/245-246).

Não prospera a preliminar de cercea-
mento de defesa.

Bem agiu o juiz ao julgar antecipadamente
a lide, pois era totalmente desnecessária a pro-
dução de provas adicionais, já que os elementos
presentes nos autos eram suficientes para que
se julgasse a demanda. Cumpre observar que os
tribunais brasileiros, inclusive este e o Superior
Tribunal de Justiça, são unânimes em afirmar
que o julgador pode e deve indeferir o pedido de
produção de prova inútil ou desnecessária, em
face do contexto probatório:

Indenização. Dano moral. Pessoa jurídica.
Depoimento pessoal. Prova. Não configura
cerceamento de defesa o indeferimento de
prova testemunhal nos autos, quando o fato que
se pretende provar já se encontra confessado
pela parte contrária ou sobressai das provas já
produzidas. (...) (TAMG, 1ª Câm. Civil, Ap. Cível
nº 268.396-5, Rel.ª Juíza Vanessa Verdolim
Andrade, j. em 1º.12.98).

Recurso especial. Processual Civil e Civil.
Pedido de produção de prova pericial. Indefe-
rimento. Cerceamento de defesa. Inexistência.
Art. 420, parágrafo único, do CPC. Súmula 7
do STJ. Imprensa. Dano moral. Decadência.
Art. 56 da Lei 5.250/67. Inaplicabilidade.
Indenização. Valor arbitrado. Art. 159 do CC.
Violação. Inexistência.
I - Não há qualquer ilegalidade, nem cercea-
mento de defesa, na hipótese em que o juiz,
verificando suficientemente instruído o pro-

cesso e desnecessária a dilação probatória,
indefere o pedido de produção de prova peri-
cial, nos termos do art. 420, parágrafo único,
do CPC (...) (STJ, REsp. nº 276.002/SP, Rel.ª
Min. Nancy Andrighi, j. em 28.11.00, DJU de
05.02.01, p. 109).

Cédula de crédito rural. Cooperativa. Cercea-
mento de defesa. Juros. Precedentes da Corte.
(...) 
2. Não há cerceamento de defesa com o inde-
ferimento de prova pericial reputada inútil
diante dos elementos já constantes dos autos
(...) (STJ, REsp. nº 223.281/PR, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, j. em
17.02.00, DJU de 27.03.00, p. 99).

Agravo regimental. Recurso especial não
admitido. Denunciação da lide. Súmulas 5 e
182 desta Corte. 
1. Não houve o indeferimento injustificável de
prova essencial ao deslinde da controvérsia,
o que afasta a alegação de cerceamento de
defesa, cabendo ao julgador aferir a necessi-
dade, ou não, da realização de provas a fim
de firmar o seu convencimento. (...) (STJ, Agr.
Reg. no Agr. Instr. nº 225.918/SP, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, j. em
25.10.99, DJU de 17.12.99, p. 361).

Tal posicionamento se justifica pelo fato
de que o juiz é o verdadeiro destinatário da
prova, que visa a formar-lhe o convencimento,
pelo que a ele cabe avaliar a necessidade de
produção de cada um dos meios probatórios
indicados pelas partes, indeferindo aqueles que
forem desnecessários, sob pena de se atentar
contra o princípio da economia processual:

Embargos do devedor. Prova. Princípio do
livre convencimento. O princípio do livre con-
vencimento motivado impõe-se reconheça ao
magistrado a presidência da dilação proba-
tória, ex vi dos arts. 125 e 130 do CPC, e,
sendo o juiz o destinatário da prova, somente
a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou
não de sua realização (TAMG, 4ª Câm. Civil,
Agr. Reg. nº 230.993-3, Rel.ª Juíza Maria
Elza, j. em 26.02.97).

Despejo. Denúncia vazia. Contrato. Direito de
retenção. Renúncia prova. (...) O juiz é o desti-
natário da prova e, em consonância com o dis-
posto no art. 130 do CPC, cabe a ele decidir
acerca da necessidade da produção de prova
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testemunhal, podendo dispensá-la, se a matéria
posta a julgamento já estiver suficientemente
demonstrada por documentos (TAMG, 3ª Câm.
Civil, Ap. Cível nº 224.897-9, Rel. Juiz Kildare
Carvalho, j. em 16.10.96).

Ação de cobrança. Duplicata. Estabelecimento
bancário. Falta de aceite. Inépcia da inicial.
Prova. (...). No Direito Processual Civil
brasileiro, o destinatário da prova é o juiz, e é
ele quem faz a sua apreciação e valorização.
Os fatos e circunstâncias constantes dos autos
estão sujeitos à livre apreciação do magistrado,
ainda que não alegados pela parte (TAMG, 7ª
Câm. Civil, Ap. Cível nº 220.352-9, Rel. Juiz
Lauro Bracarense, j. em 12.09.96).

Com essas considerações, afasto a pre-
facial.

Quanto ao mérito, importante ressaltar
que o contrato de arrendamento celebrado entre
a Sr.ª Dionéa Maria Netto Baptista Meirelles e o
autor vigeu até 1º.04.04, e este somente ajuizou
a presente ação em 26.07.04.

Dispõe o art. 927 do CPC:

Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo
réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada,
na ação de manutenção; a perda da posse,
na ação de reintegração.

Diante do texto legal, fácil é concluir que,
para a concessão da proteção possessória de
reintegração, deve o requerente comprovar, no
processo, a posse anterior, o esbulho praticado
pelo requerido, com a perda da posse, e a data
da prática de tal ato.

Importa esclarecer que a ação de reinte-
gração de posse consubstancia instituto passível
de ser aviado por aquele que foi desapossado da
coisa, injustamente, com o fim de reavê-la e
restaurar a posse perdida.

Preceitua o art. 493 do CC/1916 que se
adquire a posse “pela apreensão da coisa, ou

pelo exercício do direito”, estabelecendo o art.
485 desse mesmo Código: “Considera-se pos-
suidor todo aquele que tem de fato o exercício,
pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes
ao domínio, ou propriedade”. Nesse mesmo
sentido, dispõe o art. 1.204 do novo Código
Civil: “Adquire-se a posse desde o momento em
que se torna possível o exercício, em nome
próprio, de qualquer dos poderes inerentes à
propriedade”.

Como se vê, em uma ação possessória, o
que se decide é a própria posse, tendo o reque-
rente o dever de provar sua posse anterior e a
perda por violência ou por ação oculta, obser-
vando Orlando Gomes que:

(...) em caso de esbulho, a ação cabível é a
reintegração de posse. Seu fim específico é
obter a recuperação da coisa. Tem todo pos-
suidor direito a consegui-la se da posse for
privado por violência, clandestinidade ou pre-
cariedade (Direitos Reais, 18. ed., Rio de
Janeiro: Forense, p. 91).

No caso sub examine, tenho que o douto
Juiz a quo analisou com acerto o conjunto pro-
batório, não merecendo reforma a sentença. 

É que restou demonstrado nos autos,
pelos documentos de f. 7/8, que o autor não
detinha a posse do imóvel à época do ajuiza-
mento da ação, uma vez que, àquela altura, já
não vigia o contrato de arrendamento firmado
com a anterior proprietária, fato que torna
imprópria a ação de reintegração de posse,
como meio a reparar os danos sofridos pela tur-
bação sofrida durante a vigência do contrato.

Vale dizer, se a posse conferida ao autor
decorreu unicamente do pacto de arrendamento
firmado com a então proprietária do imóvel, é
certo que, tendo este (contrato) atingido seu
termo, cessa também aquela (posse), sendo
inviável a pretensão reintegratória, ainda que a
turbação ou esbulho tenha se dado na vigência
do contrato, hipótese em que a pretensão do
autor passa a ter caráter apenas obrigacional ou
indenizatório, e não possessório.
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Com tais razões de decidir, nego provi-
mento ao recurso, para confirmar a sentença de
primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Custas recursais, pelo apelante.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - BEM IMÓVEL -
INADIMPLEMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL - NÃO-OCORRÊNCIA - ESBULHO - 

NÃO-CARACTERIZAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO

- Descabe ação de reintegração de posse nos casos de contrato de compra e venda em que conste
cláusula de resolução expressa na hipótese de inadimplemento, uma vez que só o adimplemento
resolve o contrato.

- Enquanto não rescindido o contrato judicialmente, subsistindo a avença, não há falar em
posse injusta a caracterizar o esbulho, requisito imprescindível ao sucesso da reintegração de
posse, nos termos do art. 927 do CPC.

- A posse do adquirente, mesmo inadimplente, revela-se justa na medida em que tem como fun-
damento o contrato. Cabe ao credor, nesse caso, rescindir judicialmente o contrato de compra e
venda de imóvel, título que respalda o direito de posse do bem, para, a partir de então, voltando
as partes ao statu quo ante, imitir-se na posse do bem, consectário lógico da própria ação de
rescisão contratual.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.0000.00.478090-5/000 - Comarca de Uberlândia - Relator: Des.
SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 2.0000.00.478090-5/000, da
Comarca de Uberlândia, sendo apelante Embrah
- Empresa Brasileira de Habitação Ltda. e apela-
do Geraldo César de Borba, acorda, em Turma, a
Décima Sexta Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Mauro Soares de Freitas (Vogal), e dele partici-
param os Desembargadores Sebastião Pereira
de Souza (Relator) e Otávio de Abreu Portes
(Revisor).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2005. -
Sebastião Pereira de Souza - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Sebastião Pereira de Souza -
Trata-se de recurso de apelação de f. 69/78
interposto por Embrah - Empresa Brasileira de
Habitação Ltda., visando à reforma da r. sen-
tença de f. 66/68, que, nos autos da ação de
reintegração de posse proposta em desfavor de
Geraldo César Borba, julgou extinto o processo
sem julgamento do mérito, em face da ausência
de interesse processual e da impropriedade do
procedimento.

Afirma a apelante que o contrato é ato
jurídico perfeito e que, contendo cláusula de
resolução expressa, em caso de inadimple-
mento, desnecessária a rescisão do contrato
para a possibilidade de determinação da reinte-
gração de posse no imóvel, ao contrário do afir-
mado na instância primeira. Aduz, ainda, que
notificou o devedor, emergindo da notificação a
ocorrência do esbulho.

-:::-
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O demandado não foi integrado à lide
pela citação, motivo pelo qual não houve a
apresentação de contra-razões recursais.

Conheço do apelo, porque regular e tem-
pestivamente aviado, constatados os pressu-
postos subjetivos e objetivos de admissibilidade
recursal.

Não se conforma a apelante com a decisão
que declarou extinto o processo sem julgamento
do mérito, com base na ausência de interesse
processual. Afirma que, ocorrido o inadimplemento
e contendo o contrato cláusula de resolução
expressa, prestar-se-ia a ação de reintegração
para a retomada da posse do imóvel financiado,
entendendo desnecessária a ação de rescisão do
contrato para a obtenção de sua pretensão.

O inconformismo não merece guarida,
entretanto. Já me manifestei, por reiteradas
vezes, no sentido de que descabe ação de reinte-
gração de posse nos casos de contrato de com-
pra e venda em que conste cláusula de resolução
expressa na hipótese de inadimplemento. Isso
porque só o adimplemento resolve o contrato.
Enquanto não rescindido o contrato judicial-
mente, subsistindo a avença, não há falar em
posse injusta a caracterizar o esbulho, requisito
imprescindível ao sucesso da reintegração de
posse, nos termos do art. 927 do CPC. A posse
do adquirente, mesmo inadimplente, revela-se
justa na medida em que tem como fundamento o
contrato. Caberia ao credor, naqueles casos,
rescindir judicialmente o contrato de compra e
venda de imóvel, título que respalda o direito de
posse do bem, para, a partir de então, voltando as
partes ao statu quo ante, imitir-se na posse do
bem, consectário lógico da própria ação de
rescisão contratual.

No caso dos autos, a posse do apelado
encontra-se amparada por contrato de compra
e venda de imóvel (f. 25/31), qualificando-se
como justa, não havendo falar na ocorrência de
esbulho possessório, pelo menos até que ocor-
ra a rescisão judicial da avença, quando, aí sim,
poder-se-á falar em restituição do imóvel, com o
retorno das partes ao statu quo ante, repisa-se.

Ora, a notificação do inadimplente somente se
presta à sua constituição em mora, não sendo
suficiente, entretanto, para suprir a declaração
judicial rescisória do contrato e respaldar a rein-
tegração do imóvel.

No mesmo sentido, já se manifestou o
extinto Tribunal de Alçada do Estado de Minas
Gerais:

Ação de reintegração de posse. Compro-
misso de compra e venda. Inadimplemento do
comprador. Cláusula resolutiva expressa.
Necessidade de prévia declaração judicial da
rescisão contratual. Inépcia da inicial.
- Mesmo havendo cláusula resolutiva expressa
no contrato de compromisso de compra e
venda, não se pode pleitear a reintegração de
posse sem a prévia declaração judicial de
rescisão contratual.
- É inepta a petição inicial que pede a reinte-
gração de posse, com fundamento em
inadimplemento do promitente comprador,
sem pedido de declaração da rescisão do
pacto (Ap. Cível nº 460.249-3, Rel. Juiz Pedro
Bernardes, j. em 1º.03.05).

Contrato de compra e venda de imóvel.
Inadimplência do réu. Reintegração de posse.
Descabimento. Extinção do processo sem julga-
mento do mérito.
- A cláusula de resolução expressa, por
inadimplemento, não afasta a necessidade da
manifestação judicial para a verificação dos
pressupostos que justificam a resolução do
contrato de promessa de compra e venda de
imóvel.
- O contrato de compra e venda a prazo não
rescindido obsta a propositura do interdito
possessório, uma vez que não restou carac-
terizado o esbulho.
- Descabe a ação de reintegração de posse
buscada pela autora e, conseqüentemente, é
ela carecedora de ação por impossibilidade
jurídica do pedido, nos termos do art. 267, VI,
do CPC (Ap. Cível nº 459.398-4, Rel.ª Juíza
Heloísa Combat, j. em 13.02.05).

Com esses fundamentos, nego provi-
mento ao recurso, mantendo o decreto de
extinção do feito sem julgamento do mérito.
Custas, pela apelante.

-:::-
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AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
CLÁUSULA ABUSIVA - MENSALIDADE ESCOLAR - EQUIVALÊNCIA - VALOR -

CONTRAPRESTAÇÃO - UNIVERSIDADE - AUTONOMIA - CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA

- As universidades, apesar da autonomia garantida pelo art. 207 da CR/88, sujeitam-se às normas
de proteção ao consumidor.

- É abusiva a cláusula que prevê o pagamento da mensalidade integral mesmo pelos alunos
que não cursem todas as disciplinas oferecidas naquele período.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.0000.00.454681-4/000 - Comarca de Uberlândia - Relator: Des.
ROBERTO BORGES DE OLIVEIRA

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 2.0000.00.454681-4/000,
da Comarca de Uberlândia, sendo apelante
Josylara Barcelos de Paula e apelada Associação
Salgado de Oliveira de Educação e Cultura -
Asoec, acorda, em Turma, a Décima Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PAR-
CIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Alberto Vilas Boas, e dele participaram os
Desembargadores Roberto Borges de Oliveira
(Relator), Alberto Aluízio Pacheco de Andrade
(Revisor) e Pereira da Silva (Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 20 de setembro de 2005.
- Roberto Borges de Oliveira - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Roberto Borges de Oliveira -
Cuida-se de ação revisional de contrato e ação
de consignação em pagamento, propostas por
Josylara Barcelos de Paula em desfavor de
Associação Salgado de Oliveira de Educação e
Cultura - Asoec, mantenedora do Centro
Universitário do Triângulo - Unitri, buscando a
redução proporcional da mensalidade escolar.

Adoto o relatório da sentença e esclareço
que a MM. Juíza monocrática julgou improce-
dente o pedido na ação revisional de contrato,
reconhecendo a validade do contrato firmado
entre as partes. Em razão da improcedência do
pedido de revisão contratual, julgou improce-
dente o pedido de consignação em pagamento.
Condenou a suplicante no pagamento das cus-
tas e despesas processuais e honorários advo-
catícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da
causa, tudo suspenso nos termos do art. 12 da
Lei 1.060/50 (f. 145/153).

Inconformada, a vencida interpôs sua
apelação (f. 155/175), alegando, em resumo, que
exigir o pagamento do valor integral das mensali-
dades escolares, relativas ao 6º período do curso
de Farmácia, que prevê nove disciplinas, quando
a apelante está cursando apenas quatro, é iníquo
e desproporcional, violando o disposto no Código
de Defesa do Consumidor.

Aduz, também, que o excesso pago deve
ser restituído em dobro, conforme prevê o art.
42, parágrafo único, do CDC.

Postula o provimento do recurso, com a
reforma da r. decisão fustigada, requerendo,
ainda, sejam declaradas quitadas as mensali-
dades já pagas através dos depósitos efetuados
na ação consignatória.

Devidamente intimada, a apelada apresen-
tou suas contra-razões, nas quais alega, prelimin-
armente, a intempestividade do recurso e, no
mérito, rebate os argumentos da apelante,
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requerendo que seja negado provimento ao recur-
so e mantida a d. sentença recorrida (f. 178/195).

Conheço do recurso.

Preliminar de intempestividade.

Não merece prosperar a preliminar de
intempestividade do recurso, levantada pela
apelada.

Conforme se vê à f. 154, as partes foram
intimadas da sentença no dia 22 de novembro
de 2003, sábado.

Considerando que, no sábado, não há
expediente forense, a referida intimação foi
realizada no primeiro dia útil seguinte, ou seja,
em 24 de novembro de 2003 (parágrafo único
do art. 240 do CPC). 

A partir daí, visto que o art. 2º do
Provimento 16/97 e a Resolução 289/95 consi-
deram que, na Comarca de Uberlândia, as inti-
mações são realizadas dois dias úteis após a
publicação no Diário Oficial, tem-se que a con-
tagem do prazo para a interposição da presente
apelação somente se iniciou no dia 27 de
novembro de 2003, quinta-feira.

Portanto, protocolizado o recurso em 11
de dezembro de 2003, este é tempestivo.

Rejeito a preliminar.

Mérito.

Insta ressaltar que o art. 207 da CF
garante autonomia administrativa e de gestão
financeira às universidades e seu art. 170
propõe a livre iniciativa e o livre exercício de
atividades econômicas, por parte dos particu-
lares. Entretanto, essa liberdade e autonomia
não são ilimitadas, encontrando restrições na
ordem social, especialmente na proteção ao
consumidor, como disciplina o inc. V do referido
art. 170.

Destarte, a autonomia de gestão finan-
ceira bem como a previsão do art. 1º da Lei

9.870/99, não possibilitam a fixação de critérios
de cobrança de mensalidades ou anuidades
que atentem contra o ordenamento jurídico.

As universidades, como a apelada,
enquadram-se no conceito de prestador de
serviço, conforme a previsão do art. 3º do CDC, e
sua aluna - ora apelante -, é consumidora. A
própria Lei 9.870/99, que dispõe sobre as mensa-
lidades e anuidades escolares, prevê, nos seus
arts. 4º e 7º, a aplicação da Lei 8.078/90 - Código
de Defesa do Consumidor, corroborando o
entendimento de que a legislação consumerista
está a regular, também, os serviços prestados por
essas instituições.

O contrato, objeto da presente ação revi-
sional (f. 19), é tipicamente de adesão, nos termos
do art. 54 do CDC, contrato cujas cláusulas são
previamente fornecidas pelo prestador do serviço,
no caso, a apelada. A modificação das cláusulas
abusivas, que estabeleçam prestações despro-
porcionais, é um direito do consumidor - art. 6º, V,
do CDC -, mitigando-se, portanto, o brocardo
pacta sunt servanda, de modo a adequá-lo ao
bem maior do interesse social.

Nesse sentido a lição de Nelson Nery
Júnior:

No sistema do CDC, entretanto, as conse-
qüências do princípio pacta sunt servanda não
atingem de modo integral nem o fornecedor
nem o consumidor. Este pode pretender a
modificação de cláusula ou revisão de contrato
de acordo com o art. 6º, V, do CDC; aquele
pode pretender a resolução do contrato quan-
do da nulidade de uma cláusula, apesar dos
esforços de integração do contrato, decorrer
ônus excessivo a qualquer das partes (art. 51,
§ 2º, do CDC) (Código de Defesa do
Consumidor, Comentado pelos Autores do
Anteprojeto, 5. ed., Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 1998, p. 379).

Posto isso, entendo que a cláusula que
prevê o pagamento integral da mensalidade -
Cláusula 6ª (f. 19v) -, mesmo pelo aluno que
curse apenas parte das disciplinas, é abusiva,
colocando o consumidor em desvantagem
excessiva.
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Por outro lado, o Centro Universitário
apelado obtém, com essa cláusula, vantagem
exagerada, tendo em vista que receberia por
um serviço não prestado. Dessa forma, é pos-
sível a revisão judicial do contrato, com fulcro
no art. 6º, V, e a anulação da citada cláusula,
com base no art. 51, IV, ambos do CDC.

Como cediço, a contraprestação paga
pelo consumidor deve corresponder aos
serviços prestados. No caso em apreço, não há
correspondência entre o serviço prestado e o
valor cobrado, considerando que a apelante
Josylara Barcelos de Paula está cursando ape-
nas quatro matérias (f.18), equivalente a 315
horas-aula, e lhe está sendo exigido o paga-
mento de nove disciplinas, no total de 720
horas-aula. 

Assim já se manifestaram os tribunais:

a) Se o aluno obtém dispensa de cursar deter-
minada disciplina, a mensalidade paga ao
estabelecimento de ensino deve ser reduzida
em valor correspondente, como ocorre, v.g.,
no caso de acréscimo resultante de
dependência (TAPR, 2ª Câm. Cível, Ap. Cível
84.840.400, Ac. 6629, Curitiba, Rel. Juiz conv.
Rogério Coelho, j. em 02.05.96, publ. em
17.05.96, Juris Plenum, edições 1 a 63,
jan./fev. de 2002).

b) Instituição escolar. Revisão de contrato.
Disciplinas cursadas. Pagamento. Proporcio-
nalidade. O pagamento em contraprestação
pelas disciplinas cursadas deve ser propor-
cional à prestação de serviços fornecida pela
instituição escolar, sob pena de desequilíbrio
contratual e enriquecimento ilícito (TAMG, 14ª
Câm. Cível, Ap. Civil nº 434.063-0, Rel. Juiz
Dárcio Lopardi Mendes, j. em 29.06.04).

O suposto benefício que a apelante já
obtivera anteriormente, com a disposição da refe-
rida Cláusula 6ª, de cursar as disciplinas nas quais
ela foi reprovada em períodos anteriores, nos
semestres seguintes, sem que nada a mais fosse
cobrado por isso, não serve de escusa para sua
validade. Trata-se de mera liberalidade da apela-
da, que não a autoriza cobrar contraprestação
maior do que o valor do serviço prestado.

O recurso não prospera; entretanto, no
que se refere ao pedido de restituição em
dobro, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do
CDC, in verbis:

Art. 42. (...).
Parágrafo único. O consumidor cobrado em
quantia indevida tem o direito à repetição do
indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de
engano justificável.

Com efeito, não há que se falar em apli-
cação da penalidade legal, uma vez que não se
vislumbra má-fé, nas cobranças eventualmente
feitas em desconformidade com o ora decidido,
pois que a apelada respeitou as regras contratuais,
que somente agora estão sendo revistas.

No que concerne à ação de consignação
em pagamento, compulsando os autos, verifico
que a apelada apresentou impugnação em relação
ao quantum depositado pela apelante, aduzindo
que o depósito efetivado foi insuficiente.

Para tanto, alega que o valor atribuído à
hora-aula pela apelante foi calculado como se o
6º período do curso de Farmácia contasse com
720 horas-aula, f. 6, quando, na verdade, possui
660 horas-aula.

Não assiste razão à apelada.

Da análise da grade curricular do curso
em debate (f. 46/48), constato que, de fato, o 6º
período conta com 720 horas-aula, e não 660,
como afirmado na contestação, pois consta da
relação de disciplinas uma matéria optativa
(“OP Módulo I”). 

Como é cediço, à disciplina optativa, con-
quanto seja assim designada, é destinada uma
carga horária correspondente, que deverá, com-
pulsoriamente, ser cursada pelos alunos. A
denominação “optativa” não quer dizer que o
aluno poderá cursar ou não determinada matéria.
Significa, na verdade, que ao constar da grade
curricular de determinado período uma matéria
optativa, o aluno deverá escolher, no quadro
respectivo (f. 48), aquela que prefere cursar. 
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Não obstante, observo que assiste razão
à apelada quando alega que às prestações
depositadas em juízo não foi aplicada a neces-
sária correção monetária, conforme cláusula
oitava do ajuste. 

Dessa forma, já se levando em conta a
proporcionalidade do valor da mensalidade
acima reconhecida, entendo que o depósito
efetivado foi insuficiente.

Assim, dou provimento parcial ao recur-
so, para, de um lado, determinar a redução pro-
porcional das mensalidades escolares da
apelante, conforme a carga horária efetiva-
mente cursada, alhures referida, a ser apurada
mediante simples cálculo, e, de outro, julgar

parcialmente procedente a ação de consig-
nação em pagamento, para declarar quitada a
obrigação da apelante relativamente ao mon-
tante já levantado e, ao mesmo tempo, conferir
o direito à apelada de promover a execução,
tão-somente, do valor relativo à correção mone-
tária, que deverá ser calculada com base no
INPC (conforme cláusula oitava do contrato),
desde a data de vencimento de cada prestação,
até o efetivo pagamento. 

Inverto os ônus sucumbenciais fixados
na sentença, uma vez que apelante decaiu de
parte ínfima dos pedidos.

Custas recursais, pela apelada.

-:::-

DIREITO AUTORAL - PROGRAMA DE COMPUTADOR - UTILIZAÇÃO SEM LICENÇA - VISTORIA
- BUSCA E APREENSÃO - PERÍCIA - REPRODUÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA - INDENIZAÇÃO -

CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - ART. 102 DA LEI 9.610/98

- Não comprovadas a reprodução e a divulgação dos programas de computador, mas a mera
utilização desprovida de licença, não resta configurada a figura da edição fraudulenta, o que
afasta a aplicação da sanção imposta pelo parágrafo único do art. 103 da Lei 9.610/98.

- Estabelece o art. 102 da Lei 9.610/98, além da apreensão das obras utilizadas sem autorização,
uma indenização, que deve ser o valor do programa indevidamente utilizado.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0672.03.105293-5/001 - Comarca de Sete Lagoas - Relator: Des. ALVIMAR
DE ÁVILA

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 1.0672.03.105293-5/001, da

Comarca de Sete Lagoas, sendo apelantes 1as)

Microsoft Corporation e outra, 2as) Felt Eletrici-
dade Industrial Ltda. e outras e apeladas Felt
Eletricidade Industrial Ltda. e outras, acorda, em
Turma, a Décima Segunda Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PARCIAL
PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Domingos Coelho (Vogal), e dele participaram os

Desembargadores Alvimar de Ávila (Relator) e
Saldanha da Fonseca (Revisor).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2005. -
Alvimar de Ávila - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Alvimar de Ávila - Trata-se de
dois recursos de apelação, interpostos nos
autos da ação ordinária: o primeiro, por
Microsoft Corporation e outra, e o segundo, por
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Felt Eletricidade Industrial Ltda. e outras, contra
decisão que julgou parcialmente procedente o
pedido inicial (f. 374/380).

As primeiras apelantes alegam que deve
ser majorada a multa de 10%; que deve ser
determinada a abstenção do uso irregular dos
programas de computador pertencentes às
autoras, com cominação de pena pecuniária
diária; que a indenização do valor de mercado
dos programas irregulares acrescida de apenas
10% é ínfima diante do proveito econômico
obtido pelas rés ao longo do tempo em que vio-
laram os direitos autorais; que deve ser fixada
indenização com base no proveito econômico
auferido pelas rés (f. 384/396).

As segundas apelantes suscitam, prelimi-
narmente, inépcia da inicial, uma vez que não foi
instruída com o documento indispensável à
propositura da ação, qual seja o laudo pericial, o
que acarretou, ainda, cerceamento de defesa. No
mérito, alegam que deve o laudo ser descons-
tituído por não terem os peritos apresentado suas
credenciais para a realização da perícia; que não
houve identificação das máquinas; que os peritos
ignoraram a identificação e a apresentação indi-
vidual dos códigos das licenças de todos os pro-
gramas encontrados nos micros; que a indeni-
zação foi fixada com base em dados imprecisos
e altamente questionáveis; que, mantida a inde-
nização, deve ser observado o valor da versão de
cada programa; que não auferiram lucros com o
uso dos programas, sendo apenas usuárias dos
mesmos; que o art. 103 da Lei 9.610/98 só se
aplica aos casos em que a violação não pode ser
quantificada; que houve sucumbência recíproca;
que devem ser consideradas as licenças apre-
sentadas na contestação quando da apuração do
valor devido a título de indenização do valor
unitário de cada programa utilizado irregular-
mente (f. 398/417).

As partes apresentaram contra-razões,
às f. 420/429 e 430/456.

Conhece-se dos recursos por estarem
presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os recursos serão conjuntamente anali-
sados para um desenvolvimento lógico e orga-
nizado da fundamentação.

Como dito quando do julgamento do
Agravo de Instrumento 403.621-9, nos autos da
ação cautelar em apenso, a hipótese dos autos
versa sobre tema relacionado ao Direito da
Informática, tendo tratamento legal disciplinado
pelas Leis 7.646/87 e 9.609/98; a primeira já
revogada pela segunda, ambas conhecidas
como leis do software, que devem ser aplicadas
em consonância com a Lei 5.988/73, que regula
os direitos autorais no Brasil, já que a denomi-
nada pirataria de software nada mais é do que
violação de direitos autorais, através de utili-
zação ou reprodução de cópias de programas de
computador sem autorização ou licença do titular
de direitos autorais do mesmo programa, que
detém os direitos sobre a obra criada e deve
autorizar toda e qualquer utilização da mesma.

Preliminarmente, as segundas apelantes
alegam inépcia da inicial, bem como cercea-
mento de defesa.

Data venia, a toda evidência, a alegação
não merece prosperar. É que as recorrentes se
insurgem contra a ausência do laudo pericial
quando do ajuizamento da ação principal.
Ocorre que a produção da citada prova havia
sido requerida nos autos da ação cautelar e
ainda não tinha sido concluída na data do
ajuizamento da ação principal.

Aliás, esse fato é confessado pelas
próprias apelantes, que afirmam ter sido a pre-
sente ação ajuizada em 27.02.03 e o laudo peri-
cial juntado à cautelar em 20.03.03. Ora, sendo
assim, por óbvio, não havia que se exigir das
apeladas a juntada da prova quando da distri-
buição desta demanda.

Ademais, a ação cautelar foi preparatória
e, por meio dela, pretendiam as primeiras
apelantes verificar se seus programas de com-
putador estavam sendo utilizados sem a neces-
sária autorização, com a realização de vistoria
e busca e apreensão.
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Também inexistiu o alegado cerceamento
de defesa, porquanto, conforme considerações
anteriores, a perícia fora realizada nos autos da
medida cautelar, sendo certo que os esclareci-
mentos formulados por todas as partes foram
satisfatoriamente respondidos pelos peritos.

Além do mais, as segundas apelantes
não requereram sequer a realização de nova
perícia, tendo, no entanto, produzido provas
documentais.

Assim, não há que se falar em cercea-
mento do direito de defesa das segundas recor-
rentes, uma vez que o julgador permitiu a mais
ampla dilação probatória na espécie e só não
foram produzidas outras provas por desídia das
próprias partes.

Com essas considerações, rejeitam-se
ambas as preliminares.

Passa-se, então, à análise do mérito.

As segundas apelantes apresentam uma
série de argumentos na tentativa de desconstituir
a bem elaborada prova pericial.

O primeiro deles é direcionado à qualifi-
cação dos técnicos nomeados pelo juízo para a
realização da perícia, não merecendo acolhida.

Os dados curriculares do perito Marcos
Rodrigues Borges, apresentados às f. 478/481
(ação cautelar), comprovam sua formação em
curso superior, qual seja Processamento de
Dados pela Faculdade de Ciências Gerenciais e
demonstram, de forma inequívoca, a capacitação
e a competência do técnico, bem como sua vasta
experiência como perito oficial, inclusive em
processos envolvendo pirataria de software,
como o presente.

Não foi apresentada qualquer prova que
desabonasse o currículo do perito, sendo que
foram apresentadas somente alegações.

Por outro lado, o perito Luiz Henrique
Faria apresenta formação técnica, com expe-
riência em informática.

Vê-se que os dois profissionais juntos são
perfeitamente capazes e habilitados para a reali-
zação da perícia em questão, e a mera alegação
de falta de credenciamento destes é insuficiente
para afastar todos os dados comprovados no
processo.

Ao contrário do afirmado pelas empresas
rés, o laudo pericial é substancioso, preciso,
detalhado e organizado, e fornece ao julgador
todas as informações e dados técnicos rele-
vantes ao deslinde da causa.

A alegação de que não foram apontadas
as especificações técnicas das máquinas das
segundas apelantes também não é suficiente
para afastar a perícia realizada, já que irrele-
vante para o fim a que se prestou.

É que os técnicos cuidaram de arrolar
todos os computadores vistoriados e apresen-
taram o nome da máquina na rede, bem como
a unidade e o setor onde estavam localizadas
(f. 427/238 - ação cautelar), o que foi suficiente
para identificá-las. Durante a realização da perí-
cia, os experts puderam verificar quais eram os
programas de computador instalados em cada
máquina e, a partir daí, constataram as irregu-
laridades constantes do laudo.

As empresas rés alegam que deveria ter
havido a especificação técnica das máquinas
para que se verificasse se os programas encon-
trados pelos peritos eram compatíveis com as
mesmas. No entanto, a prova de que determi-
nados computadores não suportavam os pro-
gramas das autoras deveria ter sido produzida
pelas segundas apelantes.

Logo, mais uma vez, a perícia mostra-se
consistente e precisa.

Quanto às licenças dos programas de com-
putador utilizados pelas empresas rés, os peritos,
no ato da vistoria, confrontaram os programas
encontrados com as licenças apresentadas e
alcançaram um total, que representa a quantidade
de programas instalados nas máquinas e que não
estavam acompanhados da respectiva licença.
Esse número é certo e determinado, conforme
quadros constantes da f. 338.
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Ademais, foram encontrados 18 compact
disc falsificados, relacionados à f. 339.

Está comprovada, através do laudo peri-
cial, a prática da chamada pirataria de software,
na qual ficou pontificado o uso de cópias irre-
gulares de programas de computador nas
dependências das empresas rés.

Merecem destaque e são abaixo trans-
critos os arts. 102 e 103 da Lei 9.610/98, pre-
ceitos legislativos aplicáveis aos casos de
pirataria de software:

Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulenta-
mente reproduzida, divulgada ou de qualquer
forma utilizada, poderá requerer a apreensão
dos exemplares reproduzidos ou a suspensão
da divulgação, sem prejuízo da indenização
cabível.
Art. 103. Quem editar obra literária, artística
ou científica, sem autorização do titular,
perderá para este os exemplares que se
apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que
tiver vendido.
Parágrafo único. Não se conhecendo o número
de exemplares que constituem a edição fraudu-
lenta, pagará o transgressor o valor de três mil
exemplares, além dos apreendidos.

Primeiramente, quanto ao disposto no art.
102 supra-referido, vale enfatizar que tal preceito
foi preservado, haja vista a concessão da liminar
de vistoria e busca e apreensão concedida na
ação cautelar. Cabe-nos, assim, examinar a apli-
cação do art. 103 do diploma referido.

Dentre as sanções civis contidas no
Capítulo II da Lei 9.610/98, encontra-se aquela
que coíbe a edição fraudulenta, ou seja, o ato da
pessoa física ou jurídica que, sem autorização
do titular, se investe nos direitos de editor.

Há duas formas de se impor a sanção
civil ao editor fraudulento: quando se sabe o
número de exemplares e quando se desco-
nhece essa quantidade. Na primeira hipótese, o
fraudador perderá, obviamente, os exemplares
que forem apreendidos, sendo-lhe imposta,
ainda, a obrigação de pagar o preço daqueles
que já tiver vendido (art. 103, caput).
Entretanto, se há o desconhecimento do exato

número de cópias, deverá o transgressor, além
dos apreendidos, pagar o valor de três mil
exemplares (art. 103, parágrafo único).

No caso em tela, não cuidaram as autoras
de demonstrar que houve edição fraudulenta de
obra literária, artística ou científica, nos termos
do art. 103 da Lei 9.610/98.

Não foram comprovadas a reprodução e
a divulgação dos programas de computador,
funções estas inerentes à edição, mas a mera
utilização desprovida de licença, razão pela
qual não restou configurada a figura da edição
fraudulenta, o que afasta a aplicação da sanção
imposta pelo parágrafo único do art. 103 da Lei
9.610/98.

O art. 102 prevê expressamente a situação
em que a obra for “de qualquer forma utilizada”,
não se restringindo à atividade da edição fraudu-
lenta como faz o art. 103. Por isso, ocorrendo o
mero uso, aplica-se aquele em detrimento deste.

Contudo, estabelece o art. 102, além da
apreensão das obras utilizadas sem autorização,
uma indenização. E sobre essa indenização
entende-se que deve ser somente o valor dos
programas indevidamente utilizados, ou seja,
aquilo que o comprador deveria ter pagado e que
o titular dos referidos direitos deveria ter recebido
pelos produtos pirateados.

Com relação ao proveito econômico, não
assiste razão às autoras. A uma, por inexistir
proveito econômico direto, como, por exemplo,
a venda de softwares copiados clandestina-
mente, já que não comprovada a reprodução
dos programas; a duas, por não existir prova do
proveito econômico indireto, uma vez que, em
que pese serem os programas utilizados na
gerência dos negócios, tal proveito funcional
tem que se corporificar, comprovadamente,
através de alguma forma de proveito financeiro,
cuja prova é de difícil confecção.

No que tange ao quantum da indenização,
há que ser apurado o valor de mercado de cada
programa de computador indevidamente utilizado,
e não o valor da versão atual do programa.
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A sentença não decidiu se o valor de
cada programa a ser indenizado deverá ser o
preço de varejo ou o preço de fábrica, motivo
pelo qual a questão não será analisada nesta
oportunidade, sob pena de ofensa ao duplo
grau de jurisdição, e deverá ser resolvida na
fase de liquidação de sentença.

Não merece prosperar o pedido de consi-
deração das licenças apresentadas com a con-
testação para dedução do valor devido a título de
indenização, uma vez que as rés não compro-
varam que aquelas se referem aos programas
encontrados no ato da perícia.

Alegam as rés, segundas apelantes, que
houve sucumbência recíproca, pelo que se faz
necessária a divisão das custas/despesas
processuais e dos honorários advocatícios.

Razão lhes assiste. Na petição inicial,
foram formulados os pedidos de indenização
com base no art. 103 da Lei 9.610/98 e no
proveito econômico auferido pelas rés, além de
que as rés se abstenham de continuar utilizan-
do os programas irregulares. Entretanto, as
autoras não obtiveram êxito no pleito relativo à
indenização com base no proveito econômico.

Assim sendo, verifica-se que não há que
se falar em decadência de parte mínima do
pedido, devendo ser rateados, proporcional-
mente, os ônus da sucumbência.

Finalmente, para que não pairem dúvidas,
já que não foi expressamente consignado na r.
sentença monocrática, entende-se prudente
acrescentar que os programas de computador
indevidamente utilizados pelas rés devem ser
definitivamente entregues às autoras e, na
impossibilidade, as rés devem se abster de con-
tinuar a utilizá-los, sob pena de multa diária de
R$ 200,00, que deverá ser corrigida a partir da
data do julgamento.

Pelo exposto, rejeitam-se as preliminares
e dá-se parcial provimento a ambos os recur-
sos, para reformar parcialmente a r. decisão
recorrida, julgando-se parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar as rés a pagar
às autoras indenização no valor unitário de mer-
cado dos programas utilizados ilegalmente,
quantia a ser apurada em liquidação de sen-
tença por arbitramento, decotada a multa de
10%; para determinar que as rés entreguem
definitivamente às autoras os programas indevi-
damente utilizados e, na impossibilidade, que
se abstenham de continuar a utilizá-los, sob
pena de multa diária de R$ 200,00; e para dis-
tribuir os ônus da sucumbência, devendo as rés
arcar com 80% e as autoras com 20% do total
determinado pela sentença.

Custas recursais do primeiro recurso, em
80% pelas apelantes (Microsoft Corporation e
outra) e em 20% pelas apeladas (Felt Eletricidade
Industrial Ltda. e outras). Do segundo recurso,
50% para cada parte.

-:::-

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - PETIÇÃO DE HERANÇA - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS -
AÇÃO DE ESTADO - BUSCA DA VERDADE REAL - PROVA PERICIAL - EXAME DE DNA -

DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE 

- Em se tratando de ação de estado, de direito personalíssimo, indisponível e imprescritível,
não se justifica desprezar a produção da prova genética (DNA), ainda que encerrada a fase
instrutória, porquanto necessária ao conhecimento da verdade real, que interessa ao melhor e
mais justo julgamento da causa, devendo o magistrado determinar sua realização até mesmo
de ofício. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0083.04.000303-6/001 - Comarca de Borda da Mata - Apelantes: G.E.R.
e outro - Apelados: M.C.R.L. e outros, herdeiros de A.R. - Relator: Des. EDILSON FERNANDES
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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 ACOLHER PRELIMINAR E DAR
PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 30 de agosto de 2005. -
Edilson Fernandes - Relator.

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Edilson Fernandes - Trata-se de
recurso interposto contra a r. sentença de f. 93/95,
proferida nos autos da ação de investigação de
paternidade c/c petição de herança, ajuizada por
G.E.R. e L.R., em desfavor de M.C.R.L., M.M.M.,
R.R.R., J.D.R., R.C.R. e M.F.R.S., que julgou
improcedente o pedido inicial, condenando os
autores ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em R$
1.000,00, suspensa a exigibilidade, nos termos do
art. 12 da Lei 1.060/50. 

Em suas razões, os recorrentes suscitam
preliminar de cerceamento de defesa, “uma vez
que nas ações de estado é valorizado o princípio
da verdade real”, devendo o magistrado, até
mesmo de ofício, determinar a produção do
exame pericial (DNA); que o relacionamento
ocorrido entre a mãe dos apelantes e o genitor
dos apelados restou demonstrado; que os recor-
ridos admitiram o parentesco sanguíneo, tratando
inclusive como irmãos os recorrentes; que as
testemunhas corroboraram o relacionamento
amoroso e, por fim, que o suposto genitor dos
autores procedeu à doação de imóvel em favor
dos investigantes (f. 102/104). 

Presentes os pressupostos de admissi-
bilidade, conheço do recurso. 

Preliminarmente, alegam os apelantes a
existência de cerceamento do direito de defesa,
“uma vez que nas ações de estado é valorizado
o princípio da verdade real”, devendo o magis-

trado, até mesmo de ofício, determinar a pro-
dução do exame pericial (DNA). 

Diante da análise minuciosa dos autos,
verifico que, de fato, existem inconveniências
no processo, notadamente em relação ao
exame pretendido. 

Compulsando os autos constato que os
autores protestaram pela produção de

...todos os meios de prova em direito admi-
tidos, requerendo na oportunidade o depoi-
mento dos requeridos, oitiva de testemunhas,
(...) e ainda prova pericial através do exame
de DNA, pesquisando-se o perfil genético
através da colheita de material sanguíneo de
um dos demandados, devendo, em caso de
negativa, seja a coleta feita através de fios de
cabelo do finado (f. 04). 

Por sua vez, os requeridos na sua peça
contestatória também pleitearam a produção de
“todos os meios de prova em direito admitidos”,
inclusive a produção de exame pericial (f. 17).

Todavia, no dia 31 de março de 2004 foi
realizada AIJ, onde restou consignado em ata
de audiência que “os autores dispensaram a
produção da prova pericial” (f. 43). 

O Ministério Público de 1º grau, ao exarar
o seu r. parecer, pugnou pela procedência do
pedido inicial, ao dispor que: 

O acervo probatório aponta na direção da pro-
cedência da ação. Ainda que a mãe dos
autores tenha se relacionado com outros
homens, certo é que manteve um relaciona-
mento amoroso com A.R., coincidindo com a
época do nascimento dos autores, e que tal
relacionamento foi sério, no sentido do
envolvimento afetivo destes. Está mais do que
provado que o próprio A.R. reconheceu os
autores como filhos, a ponto de fazer-lhes a
doação de imóvel urbano (f. 90). 

O MM. Juiz da causa, ao proferir a sua r.
decisão de mérito, asseverou que: 

Na verdade, o relacionamento amoroso entre a
mãe dos requerentes e o pai dos requeridos é
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inquestionável, sendo contundente a prova
nesse sentido. (...). Outra prova do indigitado
relacionamento é a carta redigida por M.M.R.,
que considera a requerente L.R. como sua irmã
(...). No entanto, consoante a prova colhida no
presente caderno processual, também é
estreme de dúvida o relacionamento amoroso
da mãe dos requerentes com J.P.T., dentre out-
ros homens (...). O certo é que, sem prova
segura da exclusividade do relacionamento
sexual de A.R. com a genitora dos requerentes,
em especial no período da concepção destes,
não se pode acolher o pleito inicial (f. 94/95).

Segundo se sabe, a ação de investigação
de paternidade é aquela que cabe aos filhos con-
tra os pais ou seus herdeiros, para demandar-lhes
o reconhecimento da filiação.

A prova desse fato deve ser ampla e
irrestrita, máxime quando se esteja diante de
causa que tenha por objeto direito inalienável,
indisponível e imprescritível (ações de estado). 

Em se tratando de direito indisponível, é
até mesmo vedado ao magistrado indeferir
qualquer tipo de prova, visto que nessas
demandas não há preclusão para o juiz nem
para as partes, enquanto não verificada a pater-
nidade genética, tendo em vista esse super-
direito natural, constitucional e indisponível de
personalidade, ter sido elevado à categoria de
princípio da dignidade humana e da cidadania,
fundamentos da República Federativa do Brasil
(art. 1º, II e III). 

A propósito, sobre o tema em comento,
leciona Helena Cunha Vieira: 

...se se trata de direitos indisponíveis, deverá
o Juiz orientar-se no sentido de encontrar a
verdade real, determinando a produção das
provas que entender necessárias. A atuação
do ordenamento jurídico interessa a toda a
coletividade. Por esse motivo, admite-se a
ampliação dos poderes do Juiz no processo,
para investigação da verdade real, visto que a
formal não mais satisfaz ao processualista
atento aos fins sociais de sua ciência. O inter-
esse na solução é tanto do Juiz quanto das
partes. E não se pode negar que, dos sujeitos
do processo, apenas o Magistrado procura
uma solução justa, visto que as partes visam

a um resultado favorável aos seus interesses,
não se importando com a adequação destes à
ordem jurídica estabelecida, preocupação,
sim, do Juiz/Estado (artigo publicado na
revista Ajuris 60/327). 

Com o advento da nova ordem jurídica
implantada pelo art. 227 da CF/88 e pelo art. 27
do Estatuto da Criança e do Adolescente, edifi-
cou-se a igualdade entre os filhos, que, inde-
pendentemente da origem da filiação, são todos
filhos legítimos. 

Assim, a Carta Magna e o ECA afastaram
do mundo jurídico a possibilidade de ser reco-
nhecida a filiação por mera verdade formal,
denominada ficção jurídica, determinando,
desde então, que os magistrados determinem a
produção de todas as provas na ação de inves-
tigação de paternidade, na busca intransigente
da verdade real sobre a filiação biológica. 

Somente com a produção de todas as
provas permitidas em Direito poderá ser esclare-
cido se o investigado é, ou não, o pai biológico
dos investigantes, pois, conforme refere
Fernando Simas Filho (A Prova na Investigação
de Paternidade, 5. ed., Juruá, 1996, p. 56), “se é
desumano não ter o filho direito à paternidade,
injusto também é a declaração de uma filiação
inexistente”.

Assim, ao juiz confere a lei não só a
autoridade para dirigir o processo (art. 125 do
CPC), mas também o poder para, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar, a qualquer
momento, antes da sentença, a realização das
provas que entender necessárias para correta e
segura solução da causa. 

Esse direito/dever deve ser exercitado
com maior insistência nas ações de investi-
gação de paternidade, principalmente por estar
em jogo interesse do menor e mesmo público
de ver apurado e resguardado o sagrado direito
que todo cidadão tem à sua personalidade civil. 

Além de não ser justo ao investigante e
ao próprio investigado, ofende frontalmente a
Constituição Federal (arts. 1º, III, e 227) e nega
vigência à Lei Federal 8.069/90 (ECA, art. 27) o
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reconhecimento ou a negativa de uma pater-
nidade com base apenas em indícios. 

A propósito, hodiernamente constata-se
que o exame de DNA é superior a todos os
demais exames conjugados, alcançando a
probabilidade de paternidade de 99,9999999%,
fato esse que não pode ser desprezado na
busca da verdade real. 

Lado outro, conforme informações
prestadas pelo Nupad - Núcleo de Pesquisa em
Apoio Diagnóstico da Universidade Federal de
Minas Gerais, em processo similar ao dos autos
(Ap. Cível nº 1.0024.02.846362-8/001, 6ª Câm.
Cível, incluído na pauta do dia 31.05.05), de
minha relatoria, aquele renomado instituto infor-
mou ao Juízo que era perfeitamente possível a
realização de exame de DNA de forma indireta,
ou seja, a partir da análise do material colhido
dos filhos legítimos do autor em comparação
com os pretensos investigantes, ao dispor
naquele processo que: 

O teste de paternidade por análise de DNA em
caso de suposto pai falecido, realizando a
reconstrução genotípica do mesmo através
dos filhos legítimos e da mãe, é realizado em
nosso laboratório com três filhos legítimos e a
mãe dos mesmos. O exame, através de ape-
nas um filho legítimo e sua mãe, tem grandes
possibilidades de não ser conclusivo ou de
atingir índices de paternidade não aceitáveis
como resultados satisfatórios no caso de não-
exclusão da paternidade, e, no caso de
exclusão, poderia não se obter o número míni-
mo de exclusões para considerá-lo como tal.
Outras variantes possíveis para caso de
suposto pai falecido podem ser feitas através
dos pais do mesmo, ou de quatro irmãos com
um dos pais. 

Por fim, cumpre registrar que este eg.
Tribunal de Justiça tem considerado o caráter
essencial desse tipo de prova (DNA), que con-
siste no método mais seguro e confiável para a
pesquisa do vínculo biológico, determinando,
inclusive, em casos especialíssimos, a exu-
mação cadavérica necessária à coleta do mate-
rial destinado a tal fim. 

No mesmo sentido: Apelação Cível nº
1.0000.00.181325-2/000, 4ª Câm. Cível, Rel.
Des. Almeida Melo, DJ de 22.02.01. 

Assim, forçoso concluir que a não-reali-
zação do exame pericial ofende os princípios da
igualdade, do contraditório, da mais ampla defesa
e do acesso ao Judiciário, pois é dever do órgão
jurisdicional buscar a verdade material para com-
por a lide, ainda que de ofício, principalmente
quando envolve direitos indisponíveis, como no
caso em comento, existindo elementos autori-
zadores da realização do DNA ou de outros simi-
lares, a ser custeado pelo Estado, que é obrigado,
segundo a Carta Magna, a prestar assistência
jurídica, gratuita e integral, aos necessitados.

Acolho a preliminar argüida para dar
provimento ao recurso, cassando a sentença
impugnada e determinar o retorno dos autos à
instância de origem para a realização do exame
de DNA, às expensas do Estado. 

Custas, na forma da lei. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Batista Franco e Delmival de
Almeida Campos. 

Súmula - ACOLHERAM PRELIMINAR E
DERAM PROVIMENTO.

-:::-

INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - MORTE DE FILHO - DESLIZAMENTO DE TERRA EM RAZÃO
DE CHUVA - PODER PÚBLICO - ATO OMISSIVO - FALTA DO SERVIÇO - CULPA -

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

- A responsabilidade da administração pública pela faute du service é subjetiva e está subor-
dinada à prova dos danos e do nexo de causalidade entre a ausência ou má prestação do
serviço público e o evento danoso. 
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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 REFORMAR A SENTENÇA PAR-
CIALMENTE NO REEXAME NECESSÁRIO,
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO. 

Belo Horizonte, 1º de setembro de 2005.
- Silas Vieira - Relator.

Notas taquigráficas

Proferiu sustentação oral, pelo apelado,
o Dr. Rondineli Vítor Pereira. 

O Sr. Des. Silas Vieira - Senhor Presi-
dente, ouvi com a devida atenção a susten-
tação oral produzida pelo ilustre advogado da
apelada. Tenho voto escrito no seguinte teor. 

Trata-se de reexame necessário e recur-
so voluntário à r. sentença de f. 181/188, pro-
ferida nos autos da ação de indenização ajuiza-
da por Aldeir Ferreira Santos contra o Município
de Belo Horizonte, via da qual o MM. Juiz da
causa julgou procedente o pedido inicial, con-
denando o réu a pagar à autora:

...a título de dano moral, o valor referente a
900 salários mínimos pelos três filhos mortos,
devendo a correção monetária e os juros
moratórios pela Taxa Selic incidir a partir da
data da ocorrência do evento danoso, inteli-
gência das Súmulas 43 e 54 do STJ.

Condenou, ainda, no pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios,

fixados em R$ 10.000,00, nos termos do art. 20,
§ 4º do CPC. 

Inconformado, interpôs o Município de
Belo Horizonte o presente recurso, susten-
tando, em apertada síntese, que não restou
comprovada a culpa do apelante no evento
danoso, asseverando que tudo não passou de
caso fortuito ou força maior, já que imprevisível
o alto índice pluviométrico de chuvas ocorridas
à época do acidente, sendo certo que foi tal fato
que provocou o deslizamento de terras vitiman-
do as crianças. 

Aduz que o valor para os danos morais,
fixado no montante de 300 salários mínimos
para cada filho morto, afigura-se excessivo, sob
pena de configurar enriquecimento ilícito, pug-
nando ao final pela sua redução. 

Contra-razões, às f. 280/285. 

Sem preparo, por imposição legal. 

Deixo de remeter os autos à Procuradoria-
Geral de Justiça, tendo em vista o parecer de f.
52/54, exarado pela ilustre Promotora Lilian M. F.
Marotta Moreira, que entendeu inexiste interesse
a ser tutelado pelo Ministério Público.

Conheço da remessa de ofício, bem
como do recurso voluntário, pois que presentes
os seus pressupostos de admissibilidade. 

Busca a autora com a presente ação de
indenização a condenação do Município de
Belo Horizonte por danos morais pela morte de
seus três filhos, soterrados pelo deslizamento
de terras ocorrido na Vila Morro das Pedras em
janeiro de 2003. 

- O Município tem o dever de indenizar a mãe, a título de danos morais, pelo sofrimento cau-
sado pela perda trágica dos três filhos, mortos por soterramento, em conseqüência do desliza-
mento de terras, se resta caracterizada sua omissão em executar obras ou adotar medidas pre-
ventivas com o fim de conter os danos provocados pelas chuvas torrenciais que, apesar de
registradas no passado, não foram objeto de cautelas técnicas da Prefeitura. 

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.03.010523-3/001 - Comarca de Belo
Horizonte - Apelante: Município de Belo Horizonte - Apelada: Aldeir Ferreira Santos - Relator: Des.
SILAS VIEIRA
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Pois bem. 

Ab initio, cumpre-me esclarecer que, em
se tratando de omissão de um comportamento
de agente público, do qual resulte dano na
esfera jurídica de terceiros, por não ter sido
realizada determinada prestação dentre as que
incumbem ao Estado realizar em prol da cole-
tividade, fala-se na incidência da teoria da faute
du service, e não em responsabilidade objetiva. 

Na teoria da culpa administrativa ou culpa
do serviço público, a responsabilidade civil do
Estado por atos praticados por agente seu é vista
em moldes de direito privado. Instaurou-se um
regime jurídico da responsabilidade do Poder
Público em termos estritamente privatísticos, mas
desvinculando a responsabilidade do ente estatal
da idéia de culpa do funcionário, passando a
falar-se em culpa do serviço.

Necessário ressaltar que a falta do serviço
público não se vincula à culpa individual do fun-
cionário pelo qual ele mesmo responde regres-
sivamente, mas do funcionamento defeituoso do
serviço, da qual decorre o dano, incidindo, então,
a responsabilidade do ente estatal.

Nessas hipóteses, mister se faz a com-
provação do nexo de causalidade, impondo-se
a demonstração de que o dano resultou direta-
mente da inação dos agentes administrativos
ou do mau funcionamento de um serviço da
Administração. 

Portanto, verifica-se que essa culpa do
serviço público ocorre quando há o funciona-
mento defeituoso do serviço, incidindo a
responsabilidade estatal independentemente
de qualquer indagação de culpa do agente
público causador do dano. 

Celso Antônio Bandeira de Mello ensina
que, na responsabilidade subjetiva do Estado, em
face dos princípios publicísticos, sob a ótica da
teoria da culpa administrativa ou da culpa do
serviço, não é necessária a identificação de uma
culpa individual do agente público para se defla-
grar a responsabilidade do Estado. Esta noção é
ultrapassada pela idéia denominada de:

...faute du service, entre os franceses. Ocorre
a culpa do serviço ou “falta do serviço” quan-
do este não funciona, devendo funcionar, fun-
ciona mal ou funciona atrasado. Esta é a trí-
plice modalidade pela qual se apresenta e
nela se traduz um elo entre a responsabili-
dade tradicional do Direito Civil e a respons-
abilidade objetiva (Curso de Direito
Administrativo. 10. ed., São Paulo: Malheiros,
1998, p. 614).

Outro não é o entendimento do Prof.
José Cretella Júnior: 

Se o serviço funcionou mal, se não funcionou,
ou se funcionou com atraso, temos a culpa do
serviço, acarretando a responsabilidade civil
do Estado por defeito ou falha do serviço
público. No fundo, o não-funcionamento ou o
mau funcionamento do serviço, com falha ou
atraso, está relacionado com a ação ou omis-
são do agente administrativo que, de modo
direto ou indireto, deveria ter diligenciado
para que o serviço se apresentasse perfeito
(O Estado e a Obrigação de Indenizar, São
Paulo: Saraiva, 1980, p.85). 

Ou seja, para configurar a responsabili-
dade por danos causados a terceiros, basta que
se comprove a ausência do serviço, se funcio-
nou defeituosamente, ou pela demora deste. 

Entretanto, essa concepção acarreta
para o terceiro lesado o ônus da prova do mau
funcionamento da Administração, ou de qual-
quer das hipóteses supracitadas. 

Oportuno acentuar que a responsabilidade
pela faute du service (falta do serviço) não é:

de modo algum, modalidade de responsabi-
lidade objetiva, ao contrário do que entre nós
e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente
suposto. É responsabilidade subjetiva porque
baseada na culpa (ou dolo), como sempre
advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de
Mello (Celso Antônio Bandeira de Mello, ob.
cit., p. 615). 

No caso em comento, estou a entender
que restou satisfatoriamente comprovado o mau
funcionamento do serviço público, evidenciando
a culpa do Município pela inexecução de obras
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ou mesmo pela adoção de medidas necessárias
com o fim de conter os danos provocados por
chuvas torrenciais. Apesar de registradas fre-
qüentemente no passado, os órgãos compe-
tentes da Prefeitura não tiveram cautela técnica,
o que, sem a menor sombra de dúvida, concor-
reu diretamente para o deslizamento da terra e o
soterramento dos três irmãos, que dormiam em
imóvel considerado de risco.

A propósito, trago à colação alguns
excertos das conclusões dos engenheiros da
comissão designada para a apuração do aci-
dente, mormente quanto à “previsibilidade do
evento”, verbis: 

A área em questão é de monitoramento do
Programa Estrutural em Áreas de Risco e,
portanto, uma localidade de observação con-
stante devido à confluência dos fatores cau-
sadores do risco. 

O procedimento descrito no Programa
Estrutural em Áreas de Risco para chuvas
superiores a 50mm em três dias nas áreas de
monitoramento é de intensificar as vistorias
nestas localidades, observando-se que este
índice marca a possibilidade do início de
movimento de massa, ou seja, escorrega-
mentos. Este parâmetro indica o grau de sat-
uração nas encostas e a diminuição dos
índices físicos dos solos quanto à sua coesão
e ângulo de atrito com aumento da suscetibil-
idade ao risco.

A análise das fichas de vistorias e infor-
mações obtidas junto à SMHAB (Secretaria
Municipal de Habitação) mostram o atendi-
mento à Sr.ª Ana Rosa de Jesus no dia
09.01.03, cuja casa foi atingida na parte de
trás por um escorregamento e foi indicada a
remoção definitiva da família. Esta residência
está posicionada na encosta logo acima do nº
28 do Beco da Joaíma e, portanto, de forma
geral no mesmo ambiente morfológico e
geológico onde ocorreu o deslizamento do dia
16.01.03. Isto indica um sinal evidente de que
as encostas estavam atingindo seus limites
críticos quanto ao ângulo de atrito e coesão,
sendo, portanto, previsíveis novos escorrega-
mentos na região. 
(...) 
Dessa forma, a comissão entende que, quanto
à previsibilidade, o acidente poderia ser espe-

rado já que a área era de monitoramento e sus-
ceptível ao risco do tipo escorregamento; além
disso, existiam indícios de movimentação nas
regiões adjacentes, e histórico recente de
escorregamento de material no mesmo ambi-
ente geológico.
(...) 
Vale salientar que mesmo um acidente de
proporções menores seria um risco consi-
derável devido à proximidade da moradia do
pé da encosta, portanto requerendo medidas
preventivas. 

A comissão considera que havia um grau de
previsibilidade do acidente devido às conside-
rações já feitas (f. 36/37-TJ).

Conforme se vê do relatório da comissão
designada pelo próprio Prefeito para a apu-
ração de acidente no Beco da Joaíma (Portaria
4.056/03), o deslizamento que soterrou as
crianças, vitimando os três filhos da autora, já
era previsível, uma vez que a área era suscep-
tível ao risco do tipo escorregamento, além do
que já se tinha notícia de movimentações de
terras nas regiões adjacentes, e histórico
recente de deslizamento no mesmo ambiente
geológico, evidenciando sobremaneira a faute
du service do Município de Belo Horizonte, seja
por não ter construído obras de contenção ao
longo dos anos nas áreas de risco, seja por não
ter removido as famílias que residiam logo
abaixo do local, onde, dias atrás (09.01.03),
ocorrera um deslizamento de terras. 

Decidiu o Pretório Excelso, com brilhante
voto da lavra do saudoso Ministro Aliomar
Baleeiro, que:

Responsabilidade civil. Culpa anônima do
Serviço Público. Não viola a Constituição
Federal, nem nega vigência ao Código Civil, o
acórdão que condena Município a indenizar pre-
juízos sofridos por particulares em conseqüência
do transbordamento das águas de rio em virtude
de chuvas torrenciais que, apesar de registradas
no passado, não foram objeto de cautelas técni-
cas da Prefeitura. A fim de aumentar-lhes a
capacidade de descarga. Culpa anônima do
serviço público. Precedentes (RTJ 70/704).

A omissão do réu, consistente na demora
em realizar as obras necessárias para não permitir
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a movimentação de massas de terras nas áreas
de risco, ou seja, a ausência de ação de sua parte,
quando devia agir, ou mesmo a insuficiência de
uma eventual atuação preventiva em remover as
famílias, estabelece o nexo de causalidade e a sua
culpa, devendo, portanto, reparar o dano causado
à mãe, que perdeu, num único e trágico evento, os
três filhos.

Neste Tribunal de Justiça é pacífico o
entendimento jurisprudencial no sentido de que
a Administração Pública responde civilmente
pela inércia em realizar serviços de sua respon-
sabilidade: 

Responsabilidade civil. Município. Inundação.
Falta de limpeza de córrego e de fiscalização
de construções. Omissão culposa. O Município
é responsável pelos danos causados por trans-
bordamento de córrego, decorrente da falta de
limpeza das margens deste e da ausência de
fiscalização das construções efetuadas por ter-
ceiros, ressalvado seu direito de regresso (Ap.
Cível nº 198.057-2/000, Relator: Des. Páris
Peixoto Pena).

Indenização. Enchente. Chuva torrencial.
Escoamento de água. Não-realização. Respon-
sabilidade do município. Danos morais. Fixação.
O Município responde pelo pagamento de ind-
enização por danos morais, conseqüentes da
morte de moradora por afogamento, quando
restar demonstrado nos autos que a municipali-
dade não realizou as obras necessárias para
proporcionar o regular escoamento das águas
pluviais, especialmente no caso de ficar prova-
do que outros acidentes do mesmo tipo já havi-
am acontecido no local, sem que fossem
tomadas providências técnicas pela Prefeitura
para evitar novas ocorrências (Ap. Cível nº
140.061/3, Rel. Des. Almeida Melo).

Por outro lado, não há falar em exclu-
dente de responsabilidade do Município de Belo
Horizonte por motivo de força maior.

Leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro
que a hipótese de falha da Administração não
se insere nas excludentes de responsabilidade
do Estado:

...mesmo ocorrendo motivo de força maior, a
responsabilidade do Estado poderá ocorrer

se, aliada à força maior, ocorrer omissão do
poder público na realização de um serviço.
Por exemplo, quando as chuvas provocam
enchentes na cidade, inundando casas e
destruindo objetos, o Estado responderá se
ficar demonstrado que a realização de deter-
minados serviços de limpeza dos rios ou dos
bueiros e galerias de águas pluviais teria sido
suficiente para impedir a enchente. 
Porém, neste caso, entende-se que a respon-
sabilidade não é objetiva, porque decorrente
do mau funcionamento do serviço público; a
omissão na prestação do serviço tem levado
à aplicação da teoria da culpa do serviço
público (faute du service); é a culpa anônima,
não individualizada; o dano não decorreu de
atuação de agente público, mas de omissão
do poder público (cf. acórdãos in RTJ, 70/704;
RDA, 38/328; RTJ, 47/378) (Direito Adminis-
trativo, 8. ed., 1997, p. 415). 

Pelo que se extrai do ensinamento
supracitado, não cabe aqui invocar a exclu-
dente de responsabilidade por fenômeno da
natureza, uma vez que restou satisfatoriamente
provado nos autos que o deslizamento de ter-
ras ocorrido na Vila Morro das Pedras era pre-
visível, não sendo sua única causa as chuvas
torrenciais do verão de 2002/2003, sendo cor-
reto afirmar que, tivesse o Município de Belo
Horizonte realizado obras de contenção nos
anos anteriores, ou mesmo retirado as famílias
das áreas de risco, ou, se preferir, tivesse o
serviço público funcionado corretamente, com
certeza as mortes não teriam ocorrido. 

Desta forma, demonstrados estão o
dano, a culpa e o nexo causal, do que decorre
a insofismável responsabilidade do Município,
acarretando-lhe a obrigação de reparar os
danos causados, nos termos da legislação
vigente. 

Positivada a questão da responsabi-
lidade subjetiva do Município de Belo Horizonte,
resta-nos analisar o quantum indenizatório.

Dos danos morais.

Cristalino o direito aos danos morais,
porquanto é notório que a autora experimentou
sofrimento contundente em razão da perda
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trágica de seus três filhos, soterrados num
único evento danoso. 

É por demais sabido que o arbitramento do
valor da reparação do dano na órbita do Direito
Civil é tarefa das mais árduas, já que nosso orde-
namento jurídico não possui dispositivos que pos-
sam determinar, com certeza matemática, o quan-
tum a ser apurado em tal hipótese.

A fixação de tal parcela não se faz
através de bases objetivas; ao revés, trata-se
de tarefa relegada ao prudente arbítrio do juiz,
o qual, sopesando as circunstâncias de cada
caso, deverá chegar a uma quantia que seja
capaz de minimizar as conseqüências do even-
to danoso e que, ao lado disso, sirva de penali-
dade didática para o ofensor, de modo a evitar
que ele reincida na conduta ilícita. 

Sobre o dano moral e seu ressarcimento,
é de se observar a magistral lição do Prof. Caio
Mário da Silva Pereira: 

O fundamento da reparabilidade pelo dano moral
está em que, a par do patrimônio em sentido téc-
nico, o indivíduo é titular de direitos integrantes
de sua personalidade, não podendo conformar-
se a ordem jurídica em que sejam impunemente
atingidos (Responsabilidade Civil, Rio de
Janeiro: Forense, 1994. p. 54).

Com efeito, a indenização de cunho moral
deve ser arbitrada de forma a impor ao ofensor
uma penalidade didática, visando a desestimulá-lo
de reincidir na prática do ato lesivo, prestando-se,
ainda, para compensar o sofrimento e a defor-
mação experimentados pela vítima, sem, contudo,
propiciar-lhe o enriquecimento ilícito.

Ao arbitrar os danos morais, o juiz deve
atentar para a capacidade econômica das
partes, para os reflexos do ato danoso na vida
dos envolvidos e, também, para o número de
beneficiários da parcela, porquanto a indeniza-
ção não pode ser tão elevada a ponto de tornar-
se inexeqüível.

O valor dos danos morais deve ser arbitra-
do com prudência e moderação, porquanto não se
pode permitir que tal parcela converta-se em fonte

de enriquecimento, devendo ser suficiente para
compensar a dor do ofendido e inibir o ofensor de
reincidir na prática da conduta danosa.

Sopesando todos os elementos de infor-
mação carreados para os autos, tenho como
justa a fixação dos danos morais no importe de
R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), pela morte
de cada filho, quantia esta que se revela sufi-
ciente para atender ao nível econômico-social
das partes e à gravidade do dano, atingindo,
portanto, sua finalidade pedagógico-punitiva. 

Visando a um acertamento da lide,
aproveito a oportunidade para, desde já, fixar o
dies a quo e os índices da correção monetária e
dos juros moratórios que incidirão sobre o valor
da indenização. 

Quanto ao dano moral, no que respeita à
correção monetária, tenho que o termo inicial
corresponde ao dia em que o valor da indeni-
zação foi fixado, ou seja, a data da presente
decisão, pois se considera que o quantum está
atualizado até este momento. Cumpre-me
ressaltar, a propósito, a inaplicabilidade do
Verbete nº 43 do STJ, porquanto se refere aos
casos em que o valor era certo ao tempo do
evento danoso, o que não se verifica, in casu. 

Nessa linha, os seguintes arestos do
Superior Tribunal de Justiça: 

Dano moral. Correção monetária. Termo inicial.
Precedente da Corte.
1. Na forma de precedente da Corte, a “correção
monetária em casos de responsabilidade civil
tem o seu termo inicial na data do evento
danoso. Todavia, em se tratando de dano moral
o termo inicial é, logicamente, a data em que o
valor foi fixado” (REsp. nº 204.677/ES, Rel. Min.
Menezes Direito, DJ de 28.02.00).

O mesmo não se diga quanto aos juros
moratórios, pois devem ser contados a partir de
quando o devedor restou em mora, no caso, o
próprio evento, conforme, inclusive, determina a
Súmula nº 54 do STJ, dada a natureza extra-
contratual da responsabilidade cogitada nos
presentes autos.
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Em abono, peço vênia para citar mais um
julgado do Superior Tribunal se Justiça, verbis:

Responsabilidade civil. (...). Dano moral. Valor
da condenação. (...). Correção monetária.
Termo inicial. Data da fixação do valor. Juros
moratórios. Termo inicial. Data do evento. (...). 

IV - Determinada a indenização por dano moral
em valor certo, o termo inicial da correção
monetária é a data em que esse valor foi fixado.

V - Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracon-
tratual (REsp. nº 309725, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, DJ de 14.10.02).

Diante do exposto, em reexame neces-
sário, reformo parcialmente a r. sentença para
condenar o Município de Belo Horizonte a
pagar à autora, em parcela única, a título de
danos morais, o valor de R$ 150.000,00, sobre
o qual incidirão correção monetária, nos termos
dos índices da Corregedoria-Geral de Justiça,
contada a partir desta decisão, e juros mora-
tórios, à taxa de 1% por cento ao mês (art. 406
do novo Código Civil, c/c o art. 161, § 1º, do
CTN), contados do evento danoso, prejudicado
o recurso voluntário. 

Custas, ex lege. 

É como voto. 

O Sr. Des. Edgard Penna Amorim -
Senhor Presidente, eminentes Pares, ilustre Dr.
Rondineli Vítor Pereira dos Santos, a cuja sus-
tentação oral dei a merecida atenção. 

Do exame que fiz dos autos, cheguei à
mesma conclusão do eminente Relator. Dúvida
não há a respeito do nexo de causalidade entre

o evento danoso e a ação culposa, no caso, da

municipalidade, restando, pois, apenas a

questão atinente à fixação do valor da corres-

pondente indenização. 

O eminente Relator chegou ao arbitra-

mento de R$ 50.000,00 para cada um dos três

falecidos filhos da autora, totalizando a impor-

tância de R$ 150.000,00, que me parece justa,

para reparar a dor moral sofrida pela autora,

mãe das três vítimas. 

Assim sendo, peço licença ao eminente

Relator para adotar como razões de decidir

aquelas constantes do seu judicioso voto e, em

resumo, no reexame necessário, reformo, par-

cialmente a sentença, dando por prejudicado o

recurso voluntário. 

A Sr.ª Des.ª Teresa Cristina da Cunha
Peixoto - Senhor Presidente, ouvi atentamente as

palavras do ilustre orador que ocupou a tribuna e

esclareço que tive acesso aos autos. Verifiquei

cada um dos fatos alegados, as perícias reali-

zadas, e entendo que os valores fixados pelo

eminente Relator atendem ao princípio da razoa-

bilidade, a que se reporta a jurisprudência em

casos assemelhados.

Acompanho o voto de S. Ex.ª na integra-

lidade.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO,

REFORMARAM A SENTENÇA PARCIALMENTE,

PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

-:::-

INDENIZAÇÃO - SEGURO - PRESCRIÇÃO - PRAZO - REDUÇÃO - CÓDIGO CIVIL DE 2002 -
TERMO INICIAL - APLICAÇÃO DA LEI NOVA

- A interpretação do art. 2.028 do CC/2002 deve ser integrativa, sob pena de considerar prescritos
inúmeros direitos tão-somente com a publicação desse novo texto normativo.
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Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 1.0188.04.028406-2/001,
da Comarca de Nova Lima, sendo apelante
Indiana Seguros S.A. e apelado Centro Educa-
cional de Formação Superior - Cefos, mantene-
dora das Faculdades Milton Campos, acorda,
em Turma, a Décima Primeira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
DAR PROVIMENTO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Maurício Barros (2º Vogal), e dele participaram
os Desembargadores Afrânio Vilela (Relator) e
Duarte de Paula (1º Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2005.
- Afrânio Vilela - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Afrânio Vilela - Recurso próprio,
tempestivo e preparado. Dele conheço.

Tratam os autos de ação de ressarci-
mento ajuizada pela apelante, Indiana Seguros
S.A., em desfavor da apelada, Centro Educa-
cional de Formação Superior - Cefos, mante-
nedora das Faculdades Milton Campos, por
meio da qual pretende o ressarcimento do valor
correspondente à indenização securitária que
pagou ao seu segurado em decorrência de furto
de veículo no estacionamento da requerida,
ocorrido em 25.05.01.

Todavia, a MM. Juíza sentenciante acolheu
a argüição de prescrição e extinguiu o processo,
nos termos do art. 269, IV, do CPC.

Em síntese do necessário, sustenta a
apelante que o art. 2.028 do CC/2002 prevê o
reinício da contagem do prazo prescricional a par-
tir de sua vigência, desprezando o tempo trans-
corrido anteriormente, motivo pelo qual pugna
pela nulidade da r. sentença com o regular
prosseguimento do feito devido à inexistência da
prescrição de seu direito, visto que a ação foi
ajuizada em 26.10.04.

Cinge-se a controvérsia sobre a interpre-
tação do art. 2.028 do Código Civil em vigor,
notadamente sobre o início do prazo prescricional
previsto nesse novo Codex, visto que a aplicação
do novo corpo normativo é incontroversa.

Assim entendeu a MM. Juíza, ipsis litteris:

In casu, o Código Civil de 1916 estabelecia o
prazo prescricional de 20 anos, sendo certo que,
apesar de ter sido diminuído pela nova lei, até a
data do ajuizamento desta ação, não transcorreu
a metade do prazo, razão pela qual se aplica o
estabelecido no Código Civil de 2002.
Assim sendo, diante do que dispõe o art. 206, §
3º, V, do CC/2002, é de se reconhecer prescrita
a pretensão lançada na inicial, uma vez que o
sinistro data de 25.05.01.

Prevê o art. 2.028 desse Codex, in verbis:

Serão os da lei anterior os prazos, quando
reduzidos por este Código, e se, na data de sua
entrada em vigor, já houver transcorrido mais da
metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Neste caso, a MM. Juíza sentenciante
equivocou-se ao contar o prazo prescricional de
três anos (art. 206, § 3º, V, c/c o art. 2.028,
ambos do CC/2002), da data do fato, 25.05.01,
quando seria correto contá-lo da entrada em
vigor do novo Código Civil, ou seja, 11.01.03,
sob pena de se atribuir retroação a esse corpo
normativo, situação não amparada no Direito
positivo brasileiro.

- A aplicação do prazo prescricional regido pelo Código Civil de 2002, por força de seu art.
2.028, tem início na data de sua entrada em vigor, sob pena de se atribuir retroação a esse
corpo normativo, situação não amparada no Direito Positivo brasileiro. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0188.04.028406-2/001 - Comarca de Nova Lima - Relator: Des.
AFRÂNIO VILELA
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Desse modo, a prescrição não restou
consumada, porque esta ação de cobrança foi
ajuizada em 26.10.04 e o sinistro ocorreu em
25.05.01, sendo inferior a três anos o lapso
temporal entre aquela data e a de vigência do
novo Código Civil (11.01.03).

Nas situações como a presente, a inter-
pretação deve ser integrativa sob pena de regra
do art. 2.028 do CC/2002, em muitos casos,

implicar a prescrição do direito de inúmeros
cidadãos, tão-somente com a publicação dessa
nova legislação civil. 

Com esses fundamentos, dou provimento
ao recurso de apelação, para anular a sentença
vergastada e determinar o regular processamento
do feito, na forma legal.

Custas recursais, ao final, pelo vencido.

-:::-

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO - ISS - NÃO-INCIDÊNCIA
- ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - LEGITIMIDADE ATIVA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL -

ADMISSIBILIDADE - CONCESSÃO DA ORDEM

- As associações têm legitimidade ativa para, em substituição processual, defender direitos
individuais de seus associados.

- As atividades de notas e registros, não obstante serem executadas em caráter privado, pos-
suem natureza de serviço público e, portanto, estão isentas de tributação, não podendo ser
incluídas na lista definidora de serviços de qualquer natureza, sob pena de ferir o princípio con-
stitucional da imunidade recíproca.

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0521.04.030478-9/001 - Comarca de Ponte
Nova - Remetente: J.D. 1ª Vara Cível da Comarca de Ponte Nova - Apelante: Município de Ponte Nova
- Apelada: Associação dos Notários e Registradores do Estado de Minas Gerais - Anoreg - Relator:
Des. ISALINO LISBÔA

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, PREJUDICADO O
RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 18 de agosto de 2005. -
Isalino Lisbôa - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Isalino Lisbôa - Conheço da
remessa, para o reexame da matéria, bem
assim, da apelação voluntária.

Cuida-se de mandado de segurança com
pedido de liminar que impetrou a Associação dos

Notários e Registradores do Estado de Minas
Gerais em face do Prefeito Municipal de Ponte
Nova, insurgindo-se contra a cobrança do ISSQN
sobre os serviços notariais e registrais.

A ordem foi concedida, perenizando-se,
assim, a liminar initio litis rogada, no sentido de
cessar a exação fiscal combatida.

Em seara do reexame propriamente con-
siderado, reanaliso as prefaciais empreendidas.

Não haveria, in vero, como prosperar a
prefacial empreendida pelo impetrado, no que
respeita à impropriedade da via eleita; com
efeito, restou por demonstrada a concretude
dos efeitos que dimanam da lei municipal com-
batida, sobre os direitos da associada da impe-
trante. Assim, elementação jurídica de alcance
não se declinou, de modo a elidir o cabimento
da ação mandamental envidada.
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De igual modo, muito embora seja aprio-
risticamente pouco precisa a identificação da
autoridade coatora, Prefeitura e Câmara
Municipal, foi expressamente requerida pela
impetrante a citação do Prefeito Municipal de
Ponte Nova, o qual, em tempo oportuno,
prestou informações, não ocorrendo, desta
sorte, nenhum prejuízo na compleição do feito
mandamental. Não se cogita, pois, da alegada
ilegitimidade passiva ad causam do Município.

Ainda, em seara de preambulares, vejo
que estatuída pelo Órgão Ministerial, atuante já
em segundo grau de jurisdição, uma preliminar
de ilegitimidade ativa da impetrante, a Associação
dos Notários e Registradores do Estado de Minas
Gerais, para figurar como substituta processual
da associada, que está sofrendo, imediatamente,
os efeitos da legislação guerreada. 

Já se sedimenta, nesta Egrégia Corte, o
entendimento de que o caso da espécie retrata a
hipótese de legitimação extraordinária por meio
de substituição processual, e não de repre-
sentação, caso em que, evidentemente, seria
imperiosa a autorização, por mandato dos
demais associados, conforme prevê o art. 5º,
XXI, da CF (nesse preciso sentido: Ap. Cível
1.0000.03.401216-1/001, Rel. Des. Carreira
Machado, DJ de 14.05.04).

Trata-se, segundo a melhor exegese, de
ceifar qualquer possibilidade de obstaculização
ao reconhecimento da legitimidade do impe-
trante de ação mandamental, que não aqueles
ínsitos na Carta de Direitos. 

Nesse diapasão o pronunciamento do
Superior Tribunal de Justiça: 

Não se pode aceitar como óbice à legiti-
mação ativa da associação o fato de também
estar defendendo direitos individuais de seus
associados e dentre os interessados estarem
pessoas estranhas aos seus quadros, pois,
pelo alcance da norma contida no art. 5º,
LXX, b, da CF/88, a hipótese não é de repre-
sentação, mas de defesa dos interessados
de seus filiados e, também, da categoria
(ROMS 1994/0028899-9, Rel. Min. Edson
Vidigal, DJ de 31.05.99).

Assim, rejeito, cum permissa, a preliminar
alavancada pelo Órgão Ministerial.

Meritoriamente, depara-se, em verdade,
com flagrante inconstitucionalidade, pois que a
Lei Municipal 2.717/2003, repetidora da mesma
mácula contida na LC 116/2003, objeto da ADIn
nº 3.089, com trâmite junto ao Pretório Excelso,
ao instituir a cobrança do ISSQN sobre serviços
cartorários e registrários, vem em nítida afronta
ao princípio da imunidade recíproca, previsto
pela Lei Maior.

Não há que se perder de vista que os
notários e registradores afiguram-se, tão-
somente, como meros delegatários de um serviço
público estadual, o que, por certo, não autoriza a
cobrança de imposto, sob pena de sério avilta-
mento ao disposto no art. 150, VI, a, da CF.

Conforme propriamente colocado pelo
douto Procurador de Justiça, em f. 22:

...o fato de a atividade ser executada em
caráter privado não descaracteriza a sua
natureza originária, pois o responsável pela
serventia extrajudicial (delegatário) não presta
o serviço em nome próprio, e sim do Estado, o
qual continua sendo o titular do serviço.

Sob tal angulação, a jurisprudência desta
colenda Corte: 

Direito tributário. Mandado de segurança.
Serviços notariais. Tributação municipal do
ISS. Não-incidência. As atividades exercidas
pelo oficiais de notas e de registro, devido à
sua natureza de serviços públicos, não estão
sujeitas à tributação; portanto, não podem ser
incluídas na lista definidora de “serviços de
qualquer natureza” de competência tributária
dos municípios (Ap. 1.0000.00.211076-5, Rel.
Des. Kildare Carvalho, DJ de 21.09.01).

Ao deduzido, estou, em reexame
necessário, confirmando a bem cinzelada sen-
tença, proferida na monocrática instância,
dando por prejudicada a apelação voluntária. 

Custas, ex lege.
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Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Fernando Bráulio e Silas
Vieira. 

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO,
CONFIRMARAM A SENTENÇA, PREJUDICADO
O RECURSO VOLUNTÁRIO.

-:::-

NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - DEMOLIÇÃO - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - CONSTRUÇÃO
IRREGULAR - AUSÊNCIA DE PROJETO - CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO - INOBSERVÂNCIA -

CONCLUSÃO DA OBRA APÓS EMBARGO JUDICIAL - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO

- Comprovada a irregularidade da construção, erigida sem aprovação prévia da Prefeitura
Municipal, e concluída a obra mesmo após notificação administrativa e embargo judicial, deve ser
julgado procedente o pedido demolitório formulado, cumulativamente, em ação de nunciação de
obra nova.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.00.098206-6/000 - Comarca de Betim - Apelantes: Nunzio Ribeiro
e s/m Sandra Aparecida Zanonato Ribeiro - Apelado: Município de Betim - Relator: Des. ANTÔNIO
HÉLIO SILVA

Acórdão

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

Belo Horizonte, 16 de agosto de 2005. -
Antônio Hélio Silva - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Antônio Hélio Silva - É de se
conhecer do recurso.

Versam os autos sobre ação de nunciação
de obra nova, julgada procedente. Não se confor-
mando, os réus recorreram, alegando, em sín-
tese, que fizeram acordo com o Município de
Betim, após a propositura da ação; que, inclusive,
o Município requereu a suspensão do feito por 12
meses; que, diante do citado acordo, houve o
prosseguimento e a conclusão da obra, ficando
sem objeto a presente lide; que o julgador não se
ateve ao disposto no art. 462 do CPC; que nem
mesmo a conversão da ação em demolitória teria
cabimento; que, estando apenas pendente a
aprovação do projeto, desapareceu a condição
para a ação; que a simples falta de projeto

aprovado não é causa justificadora da ação de
nunciação de obra nova; que, antes da prolação
da sentença, foi promulgada a Lei Municipal
2.737/95, a qual socorre os apelantes, que apre-
sentam pedido de regularização da obra.

O acórdão de f. 88/91 extinguiu o processo,
sem julgamento do mérito, com suporte no art.
267, IV, do CPC, cuja decisão foi reformada pelo
Superior Tribunal de Justiça, em face de inter-
posição, pelo autor, então apelado, de recurso
especial, tendo o egrégio Tribunal Superior afasta-
do a extinção do feito e determinado a sua
devolução a este Tribunal, para que nova decisão
seja proferida, julgando as demais questões aven-
tadas no recurso de apelação.

O art. 572 do CC é claro ao dispor que o
proprietário pode levantar em seu terreno as
construções que lhe aprouverem, salvo o direito
dos vizinhos e os regulamentos administrativos.
O art. 934, III, do CPC autoriza o Município a
propor ação de nunciação de obra nova, a fim
de impedir que o particular construa em contra-
venção da lei, do regulamento ou de postura. 

Assim, tem-se que o direito do proprie-
tário ou do possuidor não é ilimitado, principal-
mente no que concerne ao uso e gozo, os quais
sofrem diversas limitações, dentre elas as
impostas pela Administração Pública, que
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visem ao interesse urbanístico, conforme o
Código de Obras Municipal, legislando sobre o
uso e ocupação do solo. 

Na espécie, constata-se que a obra dos
apelantes estava sendo edificada sem a devida
obediência ao Decreto Municipal 233, precisa-
mente o art. 139, IV, o qual determina que qual-
quer edificação ou obra parcial, em execução
ou concluída, poderá ser embargada sem pre-
juízo de outras penalidades cabíveis, quando,
dentre outras situações, não tiverem projeto
aprovado, ainda que esteja de acordo com as
demais exigências legais. 

Vê-se, pois, que foram os réus autuados
por estarem construindo um cômodo comercial,
sem o devido projeto e em desobediência aos
regulamentos e leis municipais. A obra foi
embargada quando ainda em fase de alicerce,
como se constata pelo auto de infração, laudo
de vistoria e notificação aos apelantes para a
sua imediata paralisação (f. 7, 8 e 9-TJ). As
fotos de f. 11-TJ demonstram que, realmente, a
obra estava na sua fase inicial. 

Dúvida não há quanto ao acordo celebra-
do entre as partes, após a propositura da ação.
Entretanto, este foi tão-somente para suspender
o processo pelo período de um ano, para que os
autores, ora apelantes, promovessem as alte-
rações necessárias ao atendimento ao Código de
Obras e à Lei de Uso e Ocupação do Solo, como
se constata pelos termos da declaração de f. 19-
TJ, expedida pelo Secretário de Obras e Serviços
Públicos do Município de Betim, o que não foi
cumprido pelos recorrentes (f. 24-TJ).

Resta, pois, incontroverso que, no momento
da propositura da ação, a obra estava em sua fase
inicial, tanto que o MM. Juiz de primeiro grau
deferiu o embargo dela, o que restou cumprido à f.
15-TJ. E, com o propósito de permitir aos réus que
promovessem as alterações necessárias na cons-
trução, para adequá-la às leis e aos regulamentos
do Município, este requereu a suspensão do feito,
o que foi deferido, conforme já fizemos constar.

Contudo, ao contrário do acordado,
aproveitaram-se do período de suspensão da

ação para finalizar a obra, o que pode se con-
statar pelas fotografias de f. 11 e 31/33-TJ, de
tal modo que, quando da prolação da sentença,
ela já se encontrava concluída. 

De se relevar que aos réus fora concedido
o prazo de 12 meses para, apenas, regularizar a
construção, e não terminá-la, como fizeram,
mesmo após embargos administrativo e judicial,
os quais foram por eles desobedecidos.

Entendimentos jurisprudenciais e doutri-
nários encontram-se consolidados no sentido de
que, concluída a obra, já não cabe a nunciação,
e sim a demolitória, e, inversamente, se a obra
ainda não está concluída, cabe a nunciação,
sendo possível aquela nesta.

Assim, é de se concluir que a demolitória
não se confunde com a nunciação, visto que
pode existir independentemente de obra nova
por embargar. Mas, permitindo a lei à ação nun-
ciatória conter cumulativamente a pretensão de
demolir a obra irregularmente erguida, nada
impede a inclusão daquela nesta, ainda mais
como no caso dos autos, em que fora a obra
concluída em total desobediência às determi-
nações legais e judiciais. 

De mais a mais, é de se acrescer, ainda,
que o art. 936, I, do CPC deixa claro que ao pedi-
do característico de suspensão da obra podem ou
devem ser cumulados outros, dentre os quais o de
demolição. E esta foi a proposta do Município,
como se vê no pedido inicial da presente lide.

Não há, pois, como acolher a pretensão
recursal, desprovida de amparo legal capaz de
modificar o julgado, sendo irrelevante, no caso
presente, a Lei 2.737/95, uma vez que restou
configurado descumprimento e desobediência
às determinações legais que foram impostas
aos recorrentes. 

Pelo exposto, é de se negar provimento
ao recurso. 

Custas, pelos apelantes.
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Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Eduardo Andrade e Geraldo
Augusto.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA DE TRÂNSITO - NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - NÃO-OCORRÊNCIA -
PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - NÃO-OBSERVÂNCIA -

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO

- O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que o sistema de imputação de
sanção adotado pelo Código de Trânsito Brasileiro - Lei 9.503/97 - prevê a obrigatoriedade da dupla
notificação ao infrator, a saber: a primeira, referente ao cometimento da infração, oportunizando-se
o manejo da defesa prévia, e a segunda, concernente à aplicação da penalidade, desde que não
albergada a tese esposada na defesa prévia ou ausente o manejo desta. Caso não ocorra a dupla
notificação, nos moldes assinalados, nulificada estará a sanção administrativa, por ofensa aos
princípios constitucionais assecuratórios do contraditório e da ampla defesa.

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0702.04.136219-6/001 - Comarca de
Uberlândia - Apelante: Município de Uberlândia - Apelado: Guilherme Henrique Fonseca Ribeiro -
Relator: Des. PINHEIRO LAGO

Acórdão

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

Belo Horizonte, 6 de setembro de 2005. -
Pinheiro Lago - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Pinheiro Lago - Conheço do
recurso voluntário, visto que próprio e tempes-
tivo, e, ao contrário do asseverado pelo Juízo a
quo, não há falar em reexame necessário da
sentença, em face do que dispõe a norma do
art. 475, § 2º, do CPC, com as alterações intro-
duzidas pela Lei 10.352/01.

Cuida-se, na espécie, de ação ordinária
proposta por Guilherme Henrique Fonseca
Ribeiro, em face do Município de Uberlândia,
objetivando o autor a anulação de duas multas
de trânsito atreladas a veículo de sua proprie-

dade, descritas na peça pórtica da ação, feito
que tramitou perante a Vara da Fazenda Pública
e Autarquias da Comarca de Uberlândia, sob o nº
0702.04.136.219-6.

Concluiu o Juízo a quo pela procedência
dos pedidos formulados pelo autor, decisum
contra o qual se insurgiu o réu, através do
manejo de recurso de apelação.

Alega o recorrente, em suas razões, que,
ao contrário da fundamentação esposada pelo
Juízo singular, o processo administrativo que cul-
minou na aplicação das penalidades de trânsito
ora discutidas obedeceu aos dispositivos legais
de regência, observando-se o direito ao contra-
ditório, já que se assegurou a possibilidade do
manejo de recurso administrativo em face das
aludidas penalidades, aduzindo, ainda, que as
respectivas notificações das multas de trânsito
foram regulares, pugnando, pois, pela reforma
da sentença.

A sentença proferida às f. 98/101 dos pre-
sentes autos apoiou-se, fundamentalmente, em
dois pontos para a procedência dos pedidos
deduzidos na peça de ingresso da ação, quais
sejam: ausência de notificação válida para uma
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das penalidades e, quanto à outra, vício no pro-
cedimento administrativo adotado, sumário e
infringente da norma constitucional assecuratória
da ampla defesa.

A questão posta nos presentes autos é
extremamente controvertida no âmbito desta
egrégia 7ª Câmara Cível. Os Desembargadores
Alvim Soares e Edivaldo George aquiescem à
tese esposada pelo julgador monocrático, ao
passo que os Desembargadores Wander
Marotta e Belizário de Lacerda coadunam-se ao
mesmo entendimento esposado pelo município
recorrente. Até o momento, em casos similares,
perfilhei o entendimento esposado por esta
segunda corrente. 

Entretanto, nosso colendo Superior
Tribunal de Justiça consolidou o entendimento
de que o Código de Trânsito Brasileiro traz, em
seu bojo, a previsão de dupla notificação do
transgressor para legitimar a penalidade de
trânsito a ele imposta: a primeira, do cometi-
mento da infração, para que, querendo, o então
autuado possa apresentar defesa prévia; a
segunda, do julgamento da regularidade e con-
sistência do auto de infração, possibilitando ao
infrator interpor recurso administrativo. A ausên-
cia de qualquer uma das notificações implica
nulidade do procedimento administrativo de
imputação de sanção administrativa. 

Assim, consagrado por nossos Tribunais
Superiores o entendimento de que, tão-somente
com a dupla notificação, estarão assegurados os
princípios constitucionais assecuratórios do contra-
ditório e da ampla defesa. A propósito, confira-se o
entendimento refletido nos arestos abaixo cola-
cionados, in verbis:

Dispositivo não debatido na instância a quo.
Infração de trânsito. Penalidade. Prévia noti-
ficação. Ampla defesa e contraditório. Aplica-
ção analógica da Súmula 127/STJ. O Código
de Trânsito impôs mais de uma notificação
para consolidar a multa. Afirmação das garan-
tias pétreas constitucionais no procedimento
administrativo.
1. A simples indicação do dispositivo tido por
violado, sem referência com o disposto no
acórdão confrontado, obsta o conhecimento

do recurso especial. Incidência dos verbetes
das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. O sistema de imputação de sanção pelo
Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97)
prevê duas notificações, a saber: a primeira,
referente ao cometimento da infração, e a
segunda, inerente à penalidade aplicada,
desde que superada a fase da defesa quanto
ao cometimento, em si, do ilícito administrativo.
Similitude com o processo judicial; por isso,
ao imputado concede-se a garantia de defesa
antes da imposição da sanção, sem prejuízo
da possibilidade de revisão desta.
3. Nas infrações de trânsito, a análise da con-
sistência do auto de infração à luz da defesa
propiciada é premissa inafastável para a apli-
cação da penalidade e consectário da garan-
tia da ampla defesa assegurada no inciso LV
do art. 5º da CF, como decorrência do due
process of law do direito anglo-norte-ameri-
cano, hoje constitucionalizado na nossa Carta
Maior.
4. A garantia da plena defesa implica a
observância do rito, as cientificações neces-
sárias, a oportunidade de objetar a acusação
desde o seu nascedouro, a produção de
provas, o acompanhamento do iter procedi-
mental, bem como a utilização dos recursos
cabíveis.
5. A Administração Pública, mesmo no exercí-
cio do seu poder de polícia e nas atividades
self executing, não pode impor aos adminis-
trados sanções que repercutam no seu
patrimônio sem a preservação da ampla defe-
sa, que in casu se opera pelas notificações
apontadas no CTB.
6. Sobressai inequívoco do CTB (art. 280,
caput) que à lavratura do auto de infração
segue-se a primeira notificação in faciem (art.
280, VI) ou, se detectada a falta à distância,
mediante comunicação documental (art. 281,
parágrafo único, do CTB), ambas propicia-
doras da primeira defesa, cuja previsão resta
encartada no art. 314, parágrafo único, do
CTB, em consonância com as Resoluções
568/80 e 829/92 (arts. 2º e 1º, respectiva-
mente, do Contran).
7. Superada a fase acima e concluindo-se
nesse estágio do procedimento pela impu-
tação da sanção, nova notificação deve ser
expedida para a satisfação da contrapres-
tação ao cometimento do ilícito administrativo
ou oferecimento de recurso (art. 282 do CTB).
Nessa última hipótese, a instância administra-
tiva somente se encerra nos termos dos arts.
288 e 290 do CTB.
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8. Revelando-se procedente a imputação da
penalidade, após obedecido o devido processo
legal, a autoridade administrativa recolherá,
sob o pálio da legalidade a famigerada multa
pretendida abocanhar açodadamente.
9. A sistemática ora entrevista coaduna-se
com a jurisprudência do eg. STJ e a do eg.
STF, as quais, malgrado admitam à adminis-
tração anular os seus atos, impõem-lhe a obe-
diência ao princípio do devido processo legal
quando a atividade repercuta no patrimônio do
administrado.
10. No mesmo sentido é a ratio essendi da
Súmula 127 do STJ, que inibe condicionar a
renovação da licença de veículo ao pagamento
da multa, da qual o infrator não foi notificado.
11. Recurso especial parcialmente conhecido
e, nesta parte, desprovido (REsp. nº
506.104/RS; Rel. Min. Luiz Fux; DJU de
04.08.03). 

Recurso especial. Administrativo. Multa de trân-
sito. Auto de infração. Flagrante. Notificação
tempestiva.
1. Esta Corte fixou o entendimento de ser
necessária a dupla notificação do infrator de
trânsito: a primeira por ocasião da lavratura do
auto de infração (art. 280, VI), e a segunda no
julgamento da regularidade do auto de infração
e da imposição da penalidade (art. 281).
2. Lavrado em flagrante o auto de infração, com
a assinatura do condutor do veículo, considera-
se realizada a primeira das notificações
necessárias. Inteligência dos arts. 280, VI e
281, § 1º, II, do CTB.
3. Recurso especial provido (STJ, REsp. nº
734.491/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJU de
06.06.05).

Processual Civil e Administrativo. Agravos
regimentais. Auto de infração de trânsito.
Aplicação de penalidades. Princípios do con-
traditório e da ampla defesa. Anulação do pro-
cedimento administrativo. Decadência do
direito de punir. Restituição dos valores inde-
vidamente pagos. Art. 286, § 2º, do CTB.
Precedentes.
1. Agravos regimentais contra a decisão que
proveu recurso especial para decretar a nuli-
dade de todos os autos de infração que não
disponibilizaram prazo para a apresentação
de defesa prévia pelos supostos infratores
antes da imposição da penalidade, sem admi-
tir a renovação do procedimento pela autori-

dade de trânsito, em face da ocorrência da
decadência do direito de punir do Estado (art.
281, parágrafo único, II, do CTB). 
2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê mais
de uma notificação ao infrator: uma quando
da lavratura do auto de infração, ocasião em
que é disponibilizado prazo para o ofereci-
mento de defesa prévia; e outra quando da
aplicação da penalidade pela autoridade de
trânsito.
(...)
7. Agravo regimental dos autores provido e da
União não provido (STJ, AgRg no REsp.
711.360/RS, Rel. Min. José Delgado, DJU de

06.06.05).

No mesmo sentido, colaciono julgado
deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: 

Constitucional. Administrativo. Ação anu-
latória de multa. Notificação do cometimento
das infrações. Defesa prévia. Contraditório e
ampla defesa. Necessidade. Inteligência do
art. 280, VI, do CTB. Apelação provida. Na
esteira de remansosa jurisprudência do STJ,
encontra-se albergada, no Código de Trânsito
Brasileiro, a necessidade de duas notifi-
cações, a primeira relativa à prática da
infração e a outra atinente à aplicação da
multa, ex vi dos arts. 280, VI, e 281 daquele
diploma legal. Recurso provido (TJMG, Ap. nº
1.0024.03.026383-4/001, Rel. Des. Edgard

Penna Amorim, DJMG de 13.05.05).

Com tais considerações e curvando-me à
orientação consagrada pelos Tribunais Supe-
riores, desprovejo o recurso de apelação, não
conhecendo da remessa oficial. 

Sem custas.

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Alvim Soares e Edivaldo
George dos Santos.

Súmula - NÃO CONHECERAM DA RE-
MESSA OFICIAL E NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-
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DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - COBRANÇA - ALUGUEL - CUMULAÇÃO DE
PEDIDOS - PURGAÇÃO DA MORA - DEPÓSITO - VALOR INSUFICIENTE - ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA - SUCUMBÊNCIA - ART. 12 DA LEI 1.060/50

- É lícito ao locatário, para evitar a rescisão do contrato de locação, purgar a mora, depositando o
valor dos aluguéis e acessórios vencidos e aqueles que forem vencendo no decorrer do processo.

- O depósito de valor insuficiente para a purgação da mora autoriza a decretação do despejo e
a condenação do devedor ao pagamento do valor complementar.

- Se a parte pleiteou o benefício da justiça gratuita, não se encontra obrigada a depositar o valor
das custas processuais e honorários advocatícios, para que fique emendada a mora.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.04.187568-6/001 - Comarca de Juiz de Fora - Relatora: Des.ª
HELOÍSA COMBAT

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 1.0145.04.187568-6/001, da
Comarca de Juiz de Fora, sendo apelante Priscila
Ladeira Guilhon e apelada Márcia de Assis
Chacur, acorda, em Turma, a Décima Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais REJEITAR PRELIMINAR E NEGAR
PROVIMENTO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Dárcio Lopardi Mendes (Vogal), e dele partici-
param os Desembargadores Heloísa Combat
(Relatora) e Renato Martins Jacob (Revisor).

O voto proferido pela Desembargadora
Relatora foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2005.
- Heloísa Combat - Relatora.

Notas taquigráficas

A Sr.ª Des.ª Heloísa Combat - Conheço
do recurso, estando presentes os pressupostos
subjetivos e objetivos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta por
Priscila Ladeira Guilhon nos autos da ação de
despejo c/c cobrança por falta de pagamento
ajuizada por Márcia de Assis Chacur, pretendendo
a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz

da 4ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora, que
julgou procedente o pedido de despejo e o de
cobrança de aluguéis e encargos e declarou
rescindido o contrato de locação.

A r. sentença fundamentou-se no fato de
que a primeira ré pleiteou a purgação da mora,
o que, por si só, constitui reconhecimento do
pedido do autor, sendo incompatível essa pre-
tensão com a contestação.

Respaldou-se no fato de que a mora foi
purgada a menor, o que autoriza a decretação
do despejo e a condenação ao pagamento do
restante da dívida.

Foram opostos embargos de declaração às
f. 76/78, rejeitados pelo MM. Juiz de primeiro grau.

I - Questão preliminar: nulidade da r. sen-
tença por cerceamento de defesa.

Nas razões apresentadas às f. 80/84,
sustenta a apelante, preliminarmente, cercea-
mento de defesa, haja vista que não teve opor-
tunidade de produzir as provas pleiteadas, a
saber, o depoimento pessoal da apelada e do
representante legal da empresa que administra
o seu imóvel.

A preliminar não procede.

De fato, a prolação de sentença sem pro-
porcionar às partes o direito de realizar as provas
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pleiteadas, em tese, consiste em violação ao seu
direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devi-
do processo legal.

É realmente essencial que se oportunize
à parte a produção das provas solicitadas,
quando se destinarem a demonstrar a veraci-
dade de suas alegações e contribuam para a
justa e efetiva prestação jurisdicional.

Todavia, na espécie, ao pleitear a prova
oral, não especificou o apelante o que, especifi-
camente, pretendia com ela provar.

A discussão dos autos gira em torno de
se o depósito efetuado pelo recorrente é sufi-
ciente e se houve o pagamento em separado de
alguns encargos, questões que demandam a
realização de prova documental.

Com efeito, os depoimentos solicitados
pela apelante em nada solucionariam essas
questões, que devem ser comprovadas através
de recibos e comprovantes de depósitos.

Anular a referida sentença, pela ausência
de realização de provas orais, violaria considera-
velmente os princípios da economia processual e
da celeridade e efetividade da prestação jurisdi-
cional e, ademais, seria inócuo.

Com base nessas considerações, rejeita-
se a preliminar.

II - Mérito.

No mérito, argumenta a apelante que, ao
pleitear a purgação da mora, trouxe para os
autos os comprovantes de quitação dos encar-
gos, relativos à Cesama e Cemig, depositando
o valor dos aluguéis e do IPTU.

Assevera que excluiu do depósito o valor
atinente às custas e honorários, em razão de
estar sob o pálio da justiça gratuita.

Alega que a recorrida não trouxe para os
autos o comprovante do valor do IPTU.

Primeiramente, cumpre analisar se a pur-
gação da mora implica, necessariamente,

reconhecimento do pedido do autor, estando
vinculada a este quanto a valores e parcelas
cobradas, ou se pode ser feita a menor.

Consta do art. 62 da Lei 8.245/91 que:

Nas ações de despejo fundadas na falta de
pagamento de aluguel e acessórios da
locação, observar-se-á o seguinte:
I - o pedido de rescisão da locação poderá ser
cumulado com o de cobrança dos aluguéis e
acessórios da locação, devendo ser apresen-
tado com a inicial, cálculo discriminado do
valor do débito;
II - o locatário poderá evitar a rescisão da
locação requerendo, no prazo da contes-
tação, autorização para o pagamento do
débito atualizado, independentemente de cál-
culo e mediante depósito judicial, incluídos:
a) os aluguéis e acessórios da locação que
vencerem até a sua efetivação; 
b) as multas ou penalidades contratuais,
quando exigíveis; 
c) os juros de mora; 
d) as custas e os honorários do advogado do
locador, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o montante devido, se do contrato não
constar disposição diversa.

Observa-se, portanto, que, se o locatário
pretende se beneficiar da purgação da mora,
deve efetuar o depósito na forma acima men-
cionada, incluindo os aluguéis e acessórios da
locação, juros, multas, penalidades, custas e
honorários vencidos até a data do depósito.

Verifica-se da inicial que a autora pre-
tende receber o aluguel vencido em 1º.08.04,
no valor de R$ 1.340,00; a quinta parcela do
IPTU/2004, equivalente a R$ 139,00; taxas do
Cesama relativas a junho e julho de 2004, que
somam R$ 49,10, e da Cemig, no valor de R$
323,14; multa contratual de R$ 305,62; custas
processuais, R$ 355,00, e honorários corres-
pondentes a R$ 502,37.

Para evitar a rescisão da locação, deveria
a ré depositar, além desses valores, os aluguéis
e acessórios da locação, que venceram até a
efetivação da purgação da mora, nos termos do
art. 62, V, da Lei 8.245/91.
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Na espécie, a purgação da mora ocorreu
em 29.10.04, no valor de R$ 4.896,55, de modo
que estaria a devedora obrigada a depositar os
aluguéis e os acessórios vencidos em agosto,
setembro e outubro de 2004.

Os aluguéis referentes a esses três
meses totalizam R$ 4.020,00; as taxas da
Cesama e Cemig foram pagas diretamente
àqueles órgãos, conforme demonstram os com-
provantes de f. 39/45 e 55/58, respectivamente,
o que desobriga a devedora de depositar judi-
cialmente essas taxas.

Quanto à multa contratual, o contrato
prevê que seja de 10% nos primeiros 10 dias, e
20% quando ultrapassado esse período, per-
centual que não foi contestado pela parte, razão
pela qual deve prevalecer.

Assim, considerados os meses de
inadimplência, a apelante deveria pagar R$
1.608,00, a título de multa contratual.

No que se refere aos juros previstos no con-
trato, em 1% ao mês, no período compreendido
entre o vencimento das parcelas e o pagamento da
dívida, totalizariam R$ 80,40.

No que toca às custas processuais e hono-
rários advocatícios, certo é que a ré pleiteou à f. 29
os benefícios da assistência judiciária, apresen-
tando a declaração de pobreza legal, à f. 29.

Nessas circunstâncias, a requerida não
estaria obrigada a incluir no depósito o valor
atinente às custas processuais e honorários
advocatícios, por força da isenção legal conce-
dida pela Lei 1.060/50.

Nesse sentido, confiram-se os comen-
tários tecidos por Theotonio Negrão:

Se a parte goza dos benefícios da assistência
judiciária, no valor da purgação da mora não
se incluem as despesas alusivas a custas e
honorários de advogado, isenção que perdu-
rará pelo prazo e forma previstos no art. 12 da

Lei 1.060/50 (Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, 33. ed., São
Paulo: RT, 2003, p. 1.599).

No entanto, observa-se que, mesmo
excluída a parcela relativa a custas e hono-
rários, o depósito no valor de R$ 4.896,55 foi
insuficiente, não abrangendo todas as parcelas
que a requerida estava obrigada a pagar.

O outro depósito efetivado em 09.11.04,
no valor de R$ 1.479,00, refere-se ao aluguel e
ao IPTU vencidos em novembro de 2004, não
podendo ser considerado complementação da
diferença.

Ressalte-se que, intimada a autora para
manifestar-se sobre os depósitos, deles discordou,
salientando serem insuficientes, e, cientificada a ré
desse fato, não efetuou o depósito complementar,
mas apenas apresentou a petição de f. 53/54,
através da qual tenta justificar o valor depositado.

Evidenciado que a emenda da mora não
foi suficiente, aplica-se o disposto no inc. IV do
art. 62 da Lei 8.245/91, que ora se transcreve:
“não sendo complementado o depósito, o pedido
de rescisão prosseguirá pela diferença, podendo
o locador levantar a quantia depositada”.

Portanto, se o depósito foi insuficiente e
não houve complementação posterior, é lícita a
decretação do despejo e a condenação do réu
a pagar as parcelas faltantes.

Ressalte-se, entretanto, que, de acordo
com o que foi acima exposto, dos valores
cobrados na inicial devem ser descontados as
parcelas já pagas e os depósitos efetivados.

No entanto, a cobrança de tais valores
não pode ser exigida no depósito judicial desti-
nado à purgação da mora.

Isso posto, nego provimento ao recurso,
ficando mantida integralmente a r. sentença de
primeiro grau.

-:::-
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO LIMINAR - GREVE - SUSPENSÃO - MOVIMENTO
POSTERIOR - MOTIVAÇÃO DIVERSA - NECESSIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO JUDICIAL

- A decisão judicial impeditiva de movimento grevista obsta apenas aquele movimento a que se
refere, não atingindo outros deflagrados posteriormente, cujas pautas de reivindicações e
demais circunstâncias demonstram não se tratar de continuação daquele, mas de movimento
diverso. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.0024.04.422248-7/002 (em conexão com o AGRAVO Nº
1.0024.04.422248-7/001) - Comarca de Belo Horizonte - Agravantes: SindSaúde/MG - Sindicato Único
dos Trabalhadores de Saúde de Minas Gerais e outra - Agravados: Hemominas - Fundação Centro
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais, Fhemig - Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais e Estado de Minas Gerais - Relatora: Des.ª VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE

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, 23 de agosto de 2005. -
Vanessa Verdolim Hudson Andrade - Relatora.

Notas taquigráficas

A Sr.ª Des.ª Vanessa Verdolim Hudson
Andrade - Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo
Sindicato Único dos Trabalhadores de Saúde de
Minas Gerais - SindSaúde/MG e Assfhem -
Associação Sindical dos Servidores da Fundação
Hemominas, contra a decisão de f. 60-TJ que,
nos autos da ação civil pública, deferiu a expe-
dição de mandado intimatório, considerando-se a
anterior determinação de suspensão de movi-
mento grevista e, entendendo tratar-se de contin-
uação do mesmo movimento, determinou que as
agravantes interrompam imediatamente o movi-
mento grevista que organizam, de modo a se dar
efetividade à decisão antecipatória de tutela
antes proferida, incluindo agora a possibilidade
de abertura da via de execução da multa comi-
natória arbitrada nos autos da ação civil pública
com pedido de antecipação de tutela ajuizada
pelo Estado de Minas Gerais, Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) e

Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia
de Minas Gerais (Hemominas), ora agravados.

Argumentam as agravantes, em síntese,
que o movimento grevista que gerou a ação civil
pública e a respectiva antecipação de tutela invo-
cadas pelos agravados que foi declarado ilegal
(em decisão ainda não transitada) é diverso da
nova manifestação grevista, já que aquele, ini-
ciado em agosto/2004, era por tempo indeter-
minado e envolvia os trabalhadores da rede
Fhemig e da Fundação Hemominas; ao passo
que este revela apenas uma semana de
protestos, encetada exclusivamente pelos servi-
dores da Hemominas; tratar-se-iam, pois, de
atividades distintas; é legal e legítima a atividade
grevista de servidores públicos à luz da melhor
doutrina e da mais moderna jurisprudência.

Pelo r. despacho de f. 97, esta Relatora
determinou a oitiva dos agravados e o apensa-
mento ao recurso anterior, a ser julgado conco-
mitantemente a este.

Apenas a Fundação Hemominas apre-
sentou contraminuta (f. 101/105), ocasião em
que pugna pelo não-provimento do recurso.

O Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, através de sua Procuradoria-Geral de
Justiça, manifestou-se às f. 118/123 pelo provi-
mento do recurso por tratar-se de movimento
distinto daquele antes apreciado.

Conheço do recurso, presentes os pres-
supostos de sua admissibilidade.
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O art. 9º da CR/88 dispõe: 

Art. 9º. É assegurado o direito de greve, com-
petindo aos trabalhadores decidir sobre a
oportunidade de exercê-lo e sobre os inte-
resses que devam por meio dele defender.
§ 1º. A lei definirá os serviços ou atividades
essenciais e disporá sobre o atendimento das
necessidades inadiáveis da comunidade.
§ 2º. Os abusos cometidos sujeitam os
responsáveis às penas da lei.

Já o art. 37, VII, dispõe que o direito de
greve será exercido nos termos e nos limites
definidos em lei específica (Redação dada ao
inciso pela Emenda Constitucional nº 19/98). O
art. 16 da Lei 7.783/89 estabelece ainda que,
para os fins previstos no art. 37, VII, da
Constituição, lei complementar definirá os termos
e os limites em que o direito de greve poderá ser
exercido.

Nada disso se olvida, o que aqui se analisa
é a assertiva contida na decisão agravada de que
se trata de continuação do movimento anterior.

Como bem asseverado pelo ínclito
Procurador de Justiça, Dr. Paulo Calmon
Nogueira da Gama, efetivamente sobressai das
provas dos autos que o movimento levado a
efeito exclusivamente pelos servidores da
Hemominas apresenta características bem
diversas daquele outro que foi objeto da ação
civil pública manejada pelo Estado de Minas
Gerais discutido no agravo em apenso.

Por óbvio que a existência de anterior
decisão interlocutória judicial, de cunho, portan-
to, eminentemente provisório, proferida em face
de fatos determinados e concretos que formam
a causa de pedir daquela ação, não pode servir
de base para todos e quaisquer movimentos
posteriormente encetados pela mesma classe,
devendo cada movimento ser apreciado de
acordo com a ocasião, motivos que o ensejaram
e demais circunstâncias que o cercam.

A hipótese citada pelo ilustre Procurador
de Justiça espelha com fidelidade o risco que
pode acarretar o entendimento contrário, ao
assim se expressar:

Imagine-se, por exemplo, que o Poder
Judiciário, em decisão ainda pendente de
recurso, declare ilegal determinada greve e,
meses após, o empregador simplesmente
reduz o salário de seus empregados, inter-
rompe o pagamento ou concede na data-base
reajuste inferior ao que foi convencionado
para a categoria. Estariam os trabalhadores
impedidos de encetar novas movimentações
até o trânsito em julgado e exaurimento dos
comandos advindos da primeira decisão judi-
cial? Ou imagine-se que, havendo decisão
impeditiva de greve (cuja reivindicação seria,
por exemplo, melhores condições físicas de
labor), venha o Poder Público a aumentar a
carga de tributos sobre aquela mesma cate-
goria. Estariam esses servidores impedidos
de protestar, agora contra outra entidade (o
Governo e não mais o empregador direto)?
Em ambas as situações, acredito que a
resposta deva ser negativa.

Observa ainda o d. Procurador que seria
difícil ou impossível que houvesse uma mera
“maquiagem” do movimento, “com alteração
artificial ou apenas formal das características
das reivindicações e movimentos trabalhistas,
de modo a se escapar ao alcance de decisão
judicial impeditiva do movimento original” (v.).

Efetivamente, no presente caso, resta
claro que o movimento é outro, com outra causa
de pedir e outras reivindicações, completamente
distintas.

Dizer, como disse a agravada, que aquela
decisão anterior abrange todo e qualquer movi-
mento futuro é fazer letra morta ao direito de greve,
é impedir qualquer movimento de modo discrimi-
natório e sem dar o direito ao reconhecimento de
eventual direito existente, já que a própria
Constituição Federal consagra o direito de greve.

As pautas reivindicatórias, ao contrário do
que foi cogitado pela agravada, Hemominas,
são basicamente distintas, como se vê, por
exemplo, à f. 108, em que consta a pauta das
reivindicações aprovadas em assembléia onde
consta o pleito dos trabalhadores da Hemo-
minas dirigido ao Ministério Público Estadual
pretendendo “uma auditoria independente em
todas as contas e contratos da Hemominas”,
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conforme cita a Procuradoria-Geral de Justiça
em seu parecer.

Além disso, dirige-se o segundo movi-
mento, aqui discutido, a diversos órgãos públi-
cos (Governo Federal, Ministério Público
Estadual e Delegacia Regional do Trabalho),
protestos e reivindicações distintas da pauta do
primeiro movimento. 

Eventual coincidência de um ponto ou
outro, em subitens secundários, como aquele
dirigido à Direção da Hemominas, conforme se
vê à f. 109, parte inicial, não tem o condão de
tornar automaticamente ilegítima toda a pauta,
mas apenas anula aquela já considerada na
pauta anterior referente à greve deflagrada em
agosto/2004 e objeto de decisão judicial, não
tornando ilegítimo o movimento independente-
mente de outra decisão, se esse ponto em
comum não é o principal. 

Conforme lição de João José Sady,

O direito sindical, na verdade, é a atribuição
de um espaço dentro da Ordem Jurídica onde
os homens que só têm o seu trabalho possam
usar da força para obter dos seus patrões
aquilo que não é de seu direito, mas de que
precisam para viver melhor. Assim, o que
estes homens precisam da legislação é de
suportes para obter mais poder e mais força
para lutar contra os seus empregadores. 
No universo das formas jurídicas, isto aparece
da seguinte forma: os sindicatos precisam de
direito de greve, direito à contratação coletiva, à
renovação das cláusulas preexistentes, à pro-
teção contra práticas negociais desleais, direito
à informação sobre as finanças da empresa,
representação sindical por local de trabalho etc.
E, assim, se os legisladores querem fortalecer
os sindicatos, adiem um pouco as propostas de
reorganizar as formas pelas quais os mesmos
se manifestam (Reforma sindical - O que a PEC
29, de 2003, pretende é a continuidade da
manutenção do princípio da unicidade, publica-
da no Jornal Síntese nº 76 - junho/2003, p. 6).

O eminente autor do artigo retrocitado
comenta ainda:

Situação freqüente tal o número de exigên-
cias formais feitas pela Lei de Greve, restritiva

de direito fundamental que, de acordo com o
art. 9º da CF, cabe aos trabalhadores analisar
a oportunidade do seu exercício. Aliás, o por
demais conhecido constitucionalista José
Afonso da Silva, em recente edição de sua
notável obra, ensina a respeito da greve que:
“Mas a lei não pode restringir o direito mesmo,
nem quanto à oportunidade de exercê-lo nem
sobre os interesses que, por meio dele,
devam ser defendidos (Curso de Direito
Constitucional Positivo. 14. ed., Malheiros
Editores). Em outras passagem, destaca que
“a melhor regulamentação do direito de greve
é a que não existe. Lei que venha a existir não
deverá ir no sentido de sua limitação, mas de
sua proteção e garantia (ob. cit., p. 295).

Não foge, por certo, ao Judiciário esse
controle dos movimentos grevistas, conforme
adverte Vanton Dória Pessoa, que alerta para o
conceito de abuso que deve nortear a análise
no caso concreto:

Divergimos apenas das decisões dos
Tribunais Trabalhistas que insistem em
declarar uma greve abusiva ou, pior ainda, em
considerar ilícito o movimento operário em
estudo, pela inobservância dos requisitos
estabelecidos em lei ordinária (Controle judi-
cial dos atos abusivos na greve, Revista LTr
65, jan./2001, p. 36).

Embora haja em comum o ponto aqui
ressaltado, por certo que os demais não coinci-
dem com aquele deflagrado pelos servidores da
rede Fhemig, por prazo indeterminado, e, não
sendo o mesmo movimento, não há quebra de
decisão e do “dever de paz” e de obediência à
paralisação, assim definida por Magano:

O dever de paz significa a renúncia a novas
exigências, durante o prazo de vigência da
convenção. O dever de influência quer dizer o
esforço a ser desenvolvido pelo sindicato no
sentido de que os seus representados se
abstenham de romper o dever de paz (Octavio
Bueno Magano, ob. cit., p. 169-170).

Cabe observar que a Constituição
Federal assegura o direito de greve (art. 9º),
mas veda o cometimento de abusos (§ 2º do
mesmo dispositivo).
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O legislador ordinário já declarara abusi-
va a greve deflagrada na iniciativa privada
durante a vigência de acordo, convenção cole-
tiva ou sentença normativa, constando atual-
mente a proibição no art. 14 da Lei 7.783/89,
que assim dispõe, complementado pelo art. 15:

Art. 14. Constitui abuso do direito de greve a
inobservância das normas contidas na presente
Lei, bem como a manutenção da paralisação
após a celebração de acordo, convenção ou
decisão da Justiça do Trabalho. 
Parágrafo único. Na vigência de acordo, con-
venção ou sentença normativa não constitui
abuso do exercício do direito de greve a para-
lisação que: 
I - tenha por objetivo exigir o cumprimento de
cláusula ou condição; 
II - seja motivada pela superveniência de fato
novo ou acontecimento imprevisto que modi-
fique substancialmente a relação de trabalho. 
Art. 15. A responsabilidade pelos atos pratica-
dos, ilícitos ou crimes cometidos, no curso da
greve, será apurada, conforme o caso, segundo
a legislação trabalhista, civil ou penal.

No serviço público, tenho como conve-
niente citar a motivação de natureza sociológica
lembrada pelo Prof. Evaristo de Moraes Filho,
relativa ao nosso caráter nacional: “... a ausên-
cia de espírito associativo, a inexistência de
instituições voluntárias de solidariedade, de
associações permanentes, de grupos de inte-

resses duráveis” (Orlando Teixeira da Costa.
Direito Coletivo do Trabalho e Crise Econômica.
São Paulo: LTr, 1991, p. 146-147).

Outros detalhes me fazem concluir que
se trata de outro movimento deflagrado: a greve
de agosto/2004 foi deflagrada por tempo inde-
terminado, e a decisão anterior apenas a ela se
referiu. Esse movimento foi por prazo determi-
nado (uma semana de protesto), o que se
acresce à diferença da pauta de reivindicações
já ressaltada.

A decisão agravada de f. 96/102-TJ, visto
que partida de uma das penas mais justas e
laboriosas da magistratura, deve ser, assim,
reformada, por não representar a sua funda-
mentação o que consta dos autos, sendo
necessária outra fundamentação que não a que
a determinou, já que afastada.

Com tais considerações, dou provimento
ao agravo para cassar a decisão recorrida.

Custas recursais, ex lege. 

Votaram de acordo com a Relatora os
Desembargadores Hugo Bengtsson e Eduardo
Andrade.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

-:::-

ARRENDAMENTO MERCANTIL - CLÁUSULA ABUSIVA - REVISÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - PRESTAÇÃO - REAJUSTE - VARIAÇÃO CAMBIAL -

CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO EXTERIOR - AUSÊNCIA DE PROVA - INPC - SUBSTITUIÇÃO

- Como o contrato de leasing se presta ao fornecimento de produtos e serviços de massa, é
indiscutível que deve se submeter à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, devendo
ser revistas as cláusulas abusivas.

- Não havendo a arrendadora comprovado que captou recursos no exterior para firmar o con-
trato em discussão, deve ser substituída a cláusula que estabelece o reajuste das parcelas
indexadas ao dólar, passando a incidir o INPC.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.0000.00.469537-4/000 - Comarca de Campo Belo - Relator: Des.
VALDEZ LEITE MACHADO
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Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível n. 2.0000.00.469537-4/000,
da Comarca de Campo Belo, sendo apelante
Ford Factoring Fomento Comercial Ltda. e
apelada Jussara Belchior Eliasar, acorda, em
Turma, a Décima Quarta Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
NEGAR PROVIMENTO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Dárcio Lopardi Mendes, e dele participaram os
Desembargadores Valdez Leite Machado
(Relator), Dídimo Inocêncio de Paula (Revisor)
e Elias Camilo (Vogal). 

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 20 de outubro de 2005. -
Valdez Leite Machado - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Valdez Leite Machado -
Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Ford Factoring Fomento Comercial Ltda., quali-
ficada nos autos, contra sentença proferida em
ação declaratória de quitação de contrato de
leasing, com pedido de tutela antecipada, que
lhe move Jussara Belchior Eliasar, que julgou
procedente o pedido.

Jussara Belchior Eliasar alegou, em sín-
tese, na inicial, haver pactuado com a requerida
um contrato de leasing, a ser pago em 24 parce-
las de US$ 591,66, quando o dólar se equiparava
ao real. Porém, com a maxidesvalorização do
real, o contrato se tornou muito oneroso, devendo
ser declarado quitado o contrato, e, entendendo
estar presentes os requisitos legais, requereu a
liberação imediata do veículo para transferência,
retirando qualquer impedimento que recaia sobre
ele. Ao final, requer a procedência do pedido para
declarar o contrato quitado, substituindo a varia-
ção cambial pelo INPC.

Deferido o pedido de tutela antecipada,
determinou-se à suplicante que assinasse o
termo de fiel depositária.

Ford Factoring Fomento Comercial Ltda.
apresentou a contestação de f. 35/44, alegan-
do, em preliminar, falta de interesse, tratando-
se, na verdade, de ação constitutiva, devendo o
feito ser extinto sem julgamento do mérito. No
mérito, asseverou que é inaplicável o Código de
Defesa do Consumidor ao contrato em questão
e que a desvalorização do real frente à moeda
norte-americana não lhe causou lucro exorbi-
tante, sendo lícita a indexação, devendo os
pedidos iniciais ser julgados improcedentes.

Às f. 67/67v, foi determinado pela MM.
Juíza o cumprimento do que foi decidido limi-
narmente, sob pena de multa diária. Contra essa
decisão foi pela parte ré interposto recurso de
agravo de instrumento.

Sobreveio a sentença de f. 147/160,
entendendo o MM. Juiz pela rejeição da preli-
minar e, no mérito, pela aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor, não poden-
do prevalecer a indexação ao dólar, uma vez
que não restou comprovado nos autos que a
requerida captou recursos no exterior, devendo
ser aplicado o INPC. Concluiu por julgar proce-
dente o pedido inicial, para determinar a substi-
tuição do dólar pelo INPC e a compensação de
valores pagos a maior pela autora, atualizando-
se os valores pelo INPC.

A requerida interpôs recurso de apelação
às f. 169/174, asseverando que, acima da
questão de ser ou não aplicável o Código de
Defesa do Consumidor ao contrato em questão,
tem-se que o princípio pacta sunt servanda é
sempre aplicável, não havendo qualquer fato
superveniente a ensejar a revisão do contrato,
nos moldes do art. 6º, V, do Diploma Consu-
merista. Lembrou que a aplicação do INPC
como correção monetária acarretará uma
diminuição do valor financiado, e, em conse-
qüência, prejuízo ao apelante, não havendo
falar em devolução de valor pago a mais.
Requereu também a redução da porcentagem
fixada a título de honorários advocatícios.
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A autora apresentou suas contra-razões
às f. 179-187, pugnando pela manutenção da
sentença apelada.

Recurso próprio, tempestivo e devida-
mente preparado, dele conheço.

Sem preliminares a expungir, passo a
analisar o mérito posto no presente recurso, e,
conforme entendimento já por diversas vezes
exposto, dúvida não existe de que o referido
contrato está submetido à disciplina do Código
de Defesa do Consumidor, sendo indiscutível a
relação nele existente entre fornecedor de
serviços e consumidor.

A apelante é instituição financeira, e o
entendimento majoritário doutrinário e juris-
prudencial atual é no sentido da caracterização
de relação de consumo em contratos firmados
com instituições financeiras, estando subme-
tidas ao Código de Defesa do Consumidor as
operações bancárias, inclusive as de arrenda-
mento mercantil. 

Veja decisão do extinto Tribunal de Alçada
do Estado de Minas Gerais sobre a matéria:

Tendo em vista a natureza do contrato de
leasing, o qual se presta ao fornecimento de
produtos e serviços de massa, certo é que
ele se submete à disciplina do Código de
Defesa do Consumidor, seja em relação ao
controle de validade de suas cláusulas, seja
em relação à possibilidade de o consumidor
pretender a revisão delas quando restar
demonstrado o desequilíbrio contratual (2ª
Câm. Civil, AI n. 278.108-8, Rel. Juiz Batista
Franco, j. em 27.04.99).

E ainda:

Agravo interno. Agravo de instrumento. Arren-
damento mercantil. Juros. Limitação. Afasta-
mento. Lei 4.595/64. Legislação específica.
Embora seja pacífico o entendimento nesta
Corte no sentido da aplicabilidade das dis-
posições do Código de Defesa do Consumidor
aos contratos bancários, no que se refere à
taxa de juros prepondera a legislação especí-
fica, Lei 4.595/64, da qual resulta não mais
existir, para as instituições financeiras, a

restrição constante da Lei de Usura, devendo
prevalecer o entendimento consagrado na
Súmula 596 do STF, desde que não extrapo-
lada, abusivamente, a taxa média de mercado.
Agravo desprovido (STJ, 3ª T., AGREsp.
337.296/RS, Rel. Min. Castro Filho, j. em
12.08.03, DJ de 15.09.03, p. 311).

Ademais, o contrato de arrendamento
mercantil caracteriza-se como um contrato de
adesão, nos termos do art. 54 do CDC, devendo
ser revisadas as cláusulas nele inseridas.

Tal possibilidade de revisão, a meu sentir,
não fere os princípios da obrigatoriedade e do ato
jurídico perfeito, pois, como cediço, a massificação
dos contratos, característica dos negócios moder-
nos, acentua de grande maneira o desequilíbrio
entre as partes contratantes, tornando injusta a vin-
culação destes às normas contratuais, normal-
mente impostas por apenas um.

Sobre o tema, brilhantemente definiu a
então Juíza Maria Elza, hoje desembargadora
do TJMG:

Se estivéssemos no século passado, período em
que, em tese, as partes dispunham de um certo
equilíbrio contratual, seria válida a aplicação
irrestrita dos princípios da autonomia da vontade,
pacta sunt servanda, da liberdade contratual e
igualdade contratual; todavia, na atual conjuntu-
ra, em que prevalecem a desigualdade e o dese-
quilíbrio contratual, a utilização, de maneira indis-
criminada e absoluta, daqueles princípios está a
merecer ponderações e restrições do julgador.
No mundo contemporâneo, em que a regra é
a contratação de massa, fica difícil querer se
utilizar do paradigma contratual clássico, que
se baseava na aceitação unânime e absoluta
dos princípios da autonomia da vontade, do
pacta sunt servanda, da igualdade contratual e
da liberdade contratual, para solucionar os
problemas contratuais modernos, pois se sabe
que, quase sempre, a aplicação daquele para-
digma faz com que as decisões judiciais se
tornem injustas, inúteis e ineficazes para os
consumidores.
Assim, em que pesem os argumentos da
apelante em favor da força obrigatória dos con-
tratos, sabe-se que a doutrina e a jurisprudên-
cia vêm admitindo, com base no art. 6º, V, do
CDC, que, nos casos em que o cumprimento do
contrato se apresente excessivamente oneroso
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para o consumidor, poderá o Judiciário, a pedi-
do da parte, revisar o contrato, inclusive per-
mitindo-se até a sua rescisão (TAMG, 4ª Câm.
Civil, Ap. Cível nº 306.853-1, Rel. Juíza Maria
Elza, j. em 23.08.00).

No magistério da professora Ada
Pelegrini, cita-se: 

Muito embora nosso Código Civil não contenha
preceito expresso no sentido de que as
relações jurídicas devam ser realizadas com
base na boa-fé, como ocorre no direito alemão,
essa circunstância decorre dos princípios
gerais do direito e a exigência de as partes
terem de comportar-se segundo a boa-fé tem
sido assim proclamada tanto pela doutrina
quanto pela jurisprudência.
O comportamento das partes de acordo com
a boa-fé tem como conseqüência a possibili-
dade de revisão do contrato celebrado entre
elas, pela incidência da cláusula rebus sic
stantibus, a possibilidade de argüir-se a
exceptio doli, a proteção contra as cláusulas
abusivas enunciadas no art. 51 do CDC, entre
outras aplicações do princípio.
Nosso Código Civil contém alguns dispositivos
que, de alguma forma, indicam que o sistema
do direito privado brasileiro não é infenso ao
revisionismo contratual, como se pode notar
dos arts. 401, 928, 954, 1.190, 1.205, 1.399.
No sistema do direito privado tradicional, o
reconhecimento da imprevisão ou da onerosi-
dade excessiva tem sido entendido pela doutrina
e jurisprudência como ensejador da resolução
do contrato. A esse propósito, inclusive, é a dis-
posição do art. 478 do Projeto do Código Civil,
que tramitou recentemente no Senado Federal
(Código de Defesa do Consumidor, 4. ed., Rio de
Janeiro: Forense Universitária, p. 291 e 319).

Comungando das lições da ilustre profes-
sora acima mencionada, vem a jurisprudência
de forma pacífica assim definindo:

Em se tratando de direito econômico e de
ordem pública, não fere a lei a revisão judicial
que, apreciando questões postas em conta de
liquidação na execução, ajusta parcialmente o
contrato quanto a encargos e sem que isto
afronte o pactuado por colocá-lo apenas dentro
do novo padrão monetário, corrigindo dis-
torções existentes e em prejuízo de uma das
partes (TAMG, AI nº 248.283-7, Rel. Juiz
Herondes de Andrade, j. em 03.03.98).

O princípio pacta sunt servanda não mais
prevalece em sua inteireza, por força da sociali-
zação do Direito, ao Juiz sendo imposta a regra
contida no art. 5º da LICCB, o que conduz à
possibilidade de revisão do contrato bancário
(TAMG, Ap. Cível nº 277.097-6, Rel. Juiz Batista
Franco, j. em 11.05.99).

Com efeito, observa-se que o objetivo do
recurso é impugnar a decisão que admitiu a
revisão da cláusula de reajuste de prestação cam-
bial na base do dólar americano, substituindo-se a
variação cambial pela aplicação do INPC.

A meu ver, a validade da indexação com
base na variação cambial está atrelada à prova
de que os recursos utilizados no financiamento
questionado foram obtidos no exterior, e, na
hipótese em julgamento, tal prova não foi
fornecida.

Afigura-se-me correto afirmar que, no
Brasil, a regra geral é aquela que firma a
proibição de se contratar em moeda estrangeira
ou que induza de qualquer modo a restrição do
livre curso da moeda nacional, expressão de
nossa soberania. Tal proibição está insculpida
no Decreto-Lei 857/69, catalogando ele as
exceções à regra geral em seu art. 2º.

Por seu turno, preceitua expressamente o
art. 6º da Lei 8.880, de 27.05.94, ser nula de
pleno direito a contratação de reajuste vinculado
à variação cambial, exceto quando autorizada
por lei federal e nos contratos como o tratado
nestes autos (arrendamento mercantil), celebra-
dos entre pessoas residentes e domiciliadas no
país, com base em captação de recursos prove-
nientes do exterior.

A Lei 9.069, de 29.07.95, faz referência a
mencionado dispositivo em seu art. 28, § 4º, II.

Assim, tenho que, desde que comprovado
nos autos que os recursos para o arrendamento
mercantil foram captados no exterior, para serem
pagos em moeda estrangeira, perfeitamente váli-
da a cláusula que prevê o reajuste do valor das
prestações pelo valor da variação do câmbio,
uma vez que aí não haverá que se falar em
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enriquecimento de uma das partes em detrimen-
to da outra, uma vez que o tomador do emprés-
timo no exterior estará tão-somente atuando
como mero repassador de valores, e mudar, no
caso, as regras do contrato seria impor a ele uma
onerosidade excessiva, criando o desequilíbrio
das avenças, uma vez que receberia o mesmo a
prestação corrigida pelo metro interno de cor-
reção do valor da moeda e sofreria a correção
pela variação cambial, daquilo que teria que
entregar ao seu financiador externo.

Força é reconhecer, no entanto, que, para
se beneficiar de tal exceção à regra geral da
proibição de se contratar em moeda estrangeira
ou de forma que induza de qualquer modo à
restrição do livre curso da moeda nacional, deve
a parte provar cabalmente que os valores aplica-
dos em decorrência do ajuste questionado foram
obtidos no exterior e, ainda mais, que deverão ser
satisfeitos em outra moeda que não a nacional,
não valendo, em tal caso, mera declaração por
parte do beneficiário do arrendamento, inserida
no contrato, de estar ciente de que os valores uti-
lizados foram conseguidos no exterior, sujeitos à
variação do câmbio.

Neste sentido colaciono:

Direito Comercial e Econômico. Agravo no
recurso especial. Contrato de arrendamento
mercantil (leasing). Reajuste contratual vincu-
lado à variação cambial do dólar americano.
Reexame de provas.

O abandono do sistema de bandas para cotação
da moeda americana, que resultou em consi-
derável aumento de seu valor perante o real,
constitui fato superveniente capaz de ensejar a
revisão do contrato de arrendamento mercantil
atrelado ao dólar, haja vista ter colocado o con-
sumidor em posição de extrema desvantagem.
A instituição financeira arrendadora deve provar
que os recursos em moeda estrangeira foram
efetivamente captados no mercado externo e
exclusivamente empregados na operação
bancária firmada com o arrendatário.
A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial (Ag. Rg. no
REsp. 431.287/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJU de 21.10.02, p. 366).

Por fim, em relação ao pedido de redução
da porcentagem de honorários, verifico que razão
também não assiste à apelante, uma vez que a
autora atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00,
ação distribuída em 04.04.01, e, assim, 15%
sobre esse valor, mesmo atualizado, não implica
desproporcionalidade com o trabalho, o grau de
complexidade e zelo prestados pelos patronos da
autora, devendo ser mantido referido percentual.
Recomendo, apenas para regularizar o feito, que
a autora assine a procuração dos seus patronos,
que se encontra à f. 17 dos autos.

Diante do exposto, nego provimento ao
recurso de apelação, mantendo, in totum, a r.
sentença apelada.

Custas recursais, pela apelante.

-:::-

INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - CUMULAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO - SEGURADORA - DENUNCIAÇÃO
DA LIDE - COMUNICAÇÃO IMEDIATA - AUSÊNCIA - IRRELEVÂNCIA - DIREITO À COBERTURA
- PRESCRIÇÃO - NÃO-OCORRÊNCIA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - DEDUÇÃO - NÃO-

CABIMENTO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO

- Conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o lapso prescricional de
um ano, a que faz alusão o art. 178, § 6º, II, do CC/1916, começa a contar da data em que o segu-
rado toma conhecimento da demanda que contra ele é proposta, visando à reparação dos danos
advindos do sinistro, ou seja, do dia em que é citado.

- O parágrafo único do art. 1.457 do CC/1916 estabelece que a omissão do segurado em comunicar
à seguradora o sinistro exonera esta apenas se houver prova de que, se oportunamente avisada,
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Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 2.0000.00.471970-0/000,
da Comarca de Belo Horizonte, sendo apelante
Liberty Paulista Seguros S.A. e apelados
Manuela de Souza Magalhães e outro, acorda,
em Turma, a Décima Sexta Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Mauro Soares de Freitas, e dele participaram os
Desembargadores Batista de Abreu (Relator),
José Amancio (Revisor) e Sebastião Pereira de
Souza (Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2005. -
Batista de Abreu - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Batista de Abreu - Manuela de
Souza Magalhães e Rodrigo Nader Rodarte
ajuizaram ação ordinária de indenização contra
Tiago Garcia de Senna Carneiro, alegando que,
em 15.04.01, quando se encontravam em uma
lanchonete no vilarejo de Santana do Rio Preto,

em Itabira, surpreenderam-se com um veículo
Ipanema, vindo em alta velocidade em sua
direção, que acabou por atropelá-los no passeio,
inclusive imprensando a autora contra a parede.
Disseram que o condutor do veículo evadiu-se
do local, tendo o réu se apresentado como pro-
prietário deste. Afirmando terem suportado
danos materiais, morais e estéticos, requereram
a condenação do requerido à reparação.

Em contestação (f. 46/54), pediu o réu,
primeiramente, a denunciação da lide da Liberty
Paulista Seguros S.A., com quem mantinha con-
trato de seguro do automóvel à época dos fatos.
No mérito, sustentou que o acidente transcrito na
inicial não foi de grandes proporções, tendo ele
prestado socorro às vítimas, pagando remédios e
hospedagem; que não houve comprovação do
dano moral e, caso este reste configurado, as
importâncias pedidas na exordial são exorbitantes.

A denunciação da lide foi deferida, apre-
sentando a denunciada contestação às f. 79/94,
na qual suscitou a perda do direito ao seguro por
parte do réu/denunciante, já que este descumpriu
obrigação contratual, referente a comunicação
imediata e por escrito à seguradora de qualquer
sinistro envolvendo o veículo; que ocorreu a pres-
crição ânua, nos termos do art. 178, § 6º, II, do
CC, tendo em vista que o evento ocorreu em abril
de 2001, tendo chegado ao seu conhecimento

ter-lhe-ia sido possível evitar ou atenuar as conseqüências do evento. Não se desincumbindo
desse ônus, não há falar em perda do direito à cobertura pelo segurado.

- Não se acumulam as indenizações por dano moral e estético, impondo-se o deferimento de apenas
uma delas, no caso em apreço a referente ao prejuízo estético, que não tem condições de ser total-
mente suprimido, mesmo com intervenção cirúrgica, tal como concluído pelo perito médico.

- A dedução do DPVAT no valor da indenização não é cabível, porquanto se trata de seguros
com naturezas e finalidades distintas, destinando-se o obrigatório a suportar as despesas
emergentes da vítima.

- Cuidando-se de riscos futuros não previstos no pacto, ou seja, não assumidos pelo segurador,
na forma dos art. 1.432 e 1.458 do CC/1916, não pode este ser obrigado a suportá-los, mormente
se o prêmio pago pelo segurado não foi calculado tendo em vista a cobertura de danos morais
e estéticos.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.0000.00.471970-0/000 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
BATISTA DE ABREU



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 56, n° 174, p. 59-282, jul./set. 2005 159

um ano e meio depois, ou seja, em outubro de
2002, através da citação para esta demanda.

No mérito, sustentou que sua partici-
pação, conforme condições gerais do seguro,
não inclui os danos morais e estéticos,
porquanto se trata de riscos não cobertos.
Finalmente, refutou os danos materiais noticia-
dos na inicial, principalmente o conserto da
máquina fotográfica do autor; os medicamentos
e a futura cirurgia plástica da autora, bem como
os altos valores pleiteados a título de danos
moral e estético, ressaltando a impossibilidade
de cumulação destes dois últimos.

Laudo pericial médico juntado às f. 152/164.

Audiência de instrução, às f. 190/196, com
o depoimento dos autores e de três testemunhas.

A sentença, de f. 214/226, julgou parcial-
mente procedentes os pedidos formulados na
lide principal, condenando o réu ao ressarci-
mento dos danos materiais suportados pelo
autor, qual seja conserto de sua máquina
fotográfica, e, pela autora, medicamentos e
cirurgia plástica. Quanto aos danos estéticos,
suportados apenas por Manuela, a indenização
foi arbitrada em 50 salários mínimos, tendo
igual importância sido tão-somente a ela defe-
rida a título de danos morais. A demanda
secundária também foi julgada procedente,
para condenar a seguradora denunciada a
reembolsar o réu, nos limites da apólice, dos
valores a que foi condenado na ação principal.

Em razões recursais de f. 227/241, suscita
a Liberty Paulista Seguros S.A., mais uma vez, a
ocorrência de prescrição ânua, afirmando que o
prazo de um ano inicia-se não na data em que o
segurado toma ciência inequívoca do processo
judicial, mas sim do dia do evento danoso.
Ratifica, ainda, a tese de que houve perda do
direito ao seguro por parte do denunciante da lide,
Tiago Garcia de Senna Carneiro, porquanto este
não procedeu à comunicação à seguradora tão
logo ocorrido o acidente com o carro segurado,
conforme dispõe o contrato; que o juízo singular
não poderia ter deferido a Manuela indenização
por danos estéticos no valor de 50 salários míni-

mos mais outra a título de danos morais, na
mesma quantia, visto que aqueles (danos estéti-
cos) estão contidos nestes (danos morais); e, com
a condenação ao pagamento de cirurgia plástica,
dispensável tornou-se a reparação do prejuízo
estético, que será corrigido por meio da referida
intervenção cirúrgica. Diz que não houve prova
por parte da apelada Manuela da presença de
danos morais e que tal ônus lhe era atribuído, de
acordo com o art. 333, I, do CPC. A decisão não
autorizou o desconto do percentual recebido pelos
apelados a título de DPVAT, o que contraria o
entendimento jurisprudencial.

No que toca à lide secundária, alega que,
no contrato firmado com o segurado, não há
cobertura para danos morais e estéticos que
este tenha causado a outrem, tendo a sentença
violado a norma do art. 757 do CC/2002, que
estabelece que a seguradora só deve responder
por riscos assumidos. Sustenta que, na apólice,
não existe garantia para danos pessoais, tendo
o magistrado monocrático se equivocado, ao
entender que a indenização por dano moral está
acobertada pela garantia de danos pessoais.
Requer o provimento do apelo.

Manuela de Souza Magalhães e Rodrigo
Nader Rodarte apresentam contra-razões às f.
244/246, e Thiago Garcia, às f. 248/251.

Inicialmente, suscita a apelante ocorrência
de prescrição ânua, na forma do art. 178, § 6º, II,
do CC/1916, requerendo a extinção da lide
secundária, com julgamento de mérito, em con-
sonância com a norma do art. 269, IV, do CPC.

Data venia, equivoca-se a apelante ao
afirmar que o prazo prescricional de um ano, no
caso em análise, inicia-se da data em que ocor-
rido o acidente de trânsito com atropelamento.

Conforme remansosa jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, o lapso de um ano
começa a contar da data em que o segurado toma
conhecimento da demanda que contra ele é pro-
posta, visando à reparação dos danos advindos
do sinistro, ou seja, do dia em que é citado.

Nesse sentido, julgado da referida Corte: 



Civil. Ação de indenização. Atropelamento
fatal. Denunciação da lide à seguradora.
Ilegitimidade ativa da ré para a denunciação
da lide. Não-prequestionamento. Prescrição.
Inocorrência. Estado de embriaguez do pre-
posto. Aumento do risco. Excludente de
cobertura não configurada. Limite do seguro.
Extrapolação pelo acórdão estadual.
(...)
II. Inocorrência de prescrição, visto que entre
a ciência da ré do ajuizamento da ação inde-
nizatória e a citação da empresa seguradora
decorreu menos de um ano (4ª T., REsp.
236.052/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior,
j. em 23.05.00, DJ de 28.08.00, p. 89).

No caso dos autos, o apelado Tiago Garcia
de Senna Carneiro foi citado para a ação de inde-
nização em 28.05.02 (f. 44v e 45), tendo requeri-
do a denunciação da lide à apelante em 12.06.02
(f. 46), isto é, antes do transcurso de um ano.

Assim, rejeita-se a prescrição.
Alega a apelante, também, que o apelado

Tiago perdeu o direito à cobertura securitária no
momento em que optou por não lhe comunicar o
evento danoso produzido pelo veículo segurado.

Realmente, nas condições gerais do
seguro, dentre as obrigações do segurado -
item 6 - está a de “avisar imediatamente por
escrito, à seguradora, a ocorrência de qualquer
fato de que possa advir responsabilidade civil,
nos termos deste contrato” (f. 100).

No entanto, a pena cominada no caso de
descumprimento desse dever, qual seja a perda
do direito à cobertura, revela-se absolutamente
desproporcional à conduta do segurado, aca-
bando por se mostrar excessivamente onerosa
para este, o que é vedado pelo art. 51, § 1º, III,
da Lei 8.078/90.

O parágrafo único do art. 1.457 do
CC/1916, por sua vez, estabelece que a omissão
do segurado em comunicar à seguradora o sinistro
exonera esta apenas se houver prova de que, se
oportunamente avisada, ter-lhe-ia sido possível
evitar ou atenuar as conseqüências do evento.
Não se desincumbindo desse ônus, não há falar
em perda do direito à cobertura pelo apelado.

Insurge-se a companhia seguradora con-
tra a parte da sentença que julgou a lide princi-
pal, afirmando que os danos estéticos incluem-
se nos danos morais; que a parcela referente
aos primeiros é dispensável, tendo em vista o
pagamento da cirurgia plástica, bem como que
o prejuízo moral não foi comprovado.

Quanto a essa questão, com razão em
parte a apelante.

É que, de fato, no caso em tela, sofreu a
apelada Manuela de Souza tão-somente danos
estéticos, sendo-lhe devida apenas uma das
parcelas indenizatórias que, a meu ver, não são
acumuláveis.

Como acentuado pelo perito médico,
apresenta a vítima do atropelamento algumas
cicatrizes na coxa e na região glútea esquerda e
em outras partes do corpo, configurando dano
estético, que não pode ser eliminado por meio de
cirurgia plástica, mas apenas suavizado (f. 159).

Dessa forma, faz jus Manuela de Souza
a apenas uma das indenizações conferidas
pela sentença, no caso aquela a título de danos
estéticos, valendo transcrever a doutrina de Rui
Stoco, para quem:

... o conceito de dano estético está intimamente
ligado ao de dano moral, tendo em vista que
aquele acarreta, sempre, prejuízos morais e, às
vezes, também prejuízos materiais ou patrimo-
niais. O dano à estética pessoal é espécie do
gênero dano moral (Responsabilidade Civil e
sua Interpretação Jurisprudencial. 2. ed., São
Paulo: RT, 1995, p. 453, grifou-se).

Do exposto, conclui-se que não se acumu-
lam as indenizações por dano moral e estético,
impondo-se o deferimento à parte de apenas uma
delas, no caso em apreço, a referente ao prejuízo
estético, que não tem condições de ser totalmente
suprimido, mesmo com a intervenção cirúrgica.

No que concerne à irresignação da
apelante quanto ao indeferimento do pedido de
desconto do valor recebido pelos apelados a
título de DPVAT, correta a sentença.
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-:::-

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO - VENDA PELO CREDOR -
PREÇO VIL - INADMISSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA

- A permissão contida no art. 2º do Decreto-Lei 911/69 para que o credor venda o bem dado em
garantia a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer
outra medida judicial ou extrajudicial, não lhe outorga o direito de fazê-lo por preço bem infe-
rior ao valor de mercado, obrigando o devedor a pagar o valor restante para a quitação total do
débito. Caso contrário, estar-se-ia ferindo o princípio da boa-fé objetiva, previsto nos arts. 4º,
III, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e 422 do CC/2002.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.0000.00.472155-7/000 - Comarca de Uberlândia - Relator: Des. D.
VIÇOSO RODRIGUES

Ora, a almejada dedução não é cabível,
porquanto se trata de seguros com naturezas e
finalidades distintas, destinando-se o obrigatório
a suportar as despesas emergentes da vítima.
Como se não bastasse, a responsabilidade da
apelante está delineada na apólice, que não faz
qualquer menção ao desconto do seguro, que, na
verdade, advém de relação entre o apelado Tiago
e os apelados Manuela e Rodrigo.

Finalmente, voltando à demanda secun-
dária, pondera a recorrente que, conforme
condições gerais do seguro, não há cobertura
para indenização pelos danos morais e esté-
ticos que esteja o segurado obrigado a pagar
por força de decisão judicial.

Efetivamente, o contrato celebrado entre
as partes é expresso ao dispor que:

Pela natureza compensatória, não se encon-
tram cobertas pela presente apólice as inde-
nizações por danos morais e estéticos, decor-
rentes de acidente, no qual o segurado esteja

obrigado a pagar, sejam eles provenientes de
ação judicial, ou extrajudicial, bem como nos
casos de acordo amigável (f. 100).

Induvidosamente, cuida-se de riscos futuros
não previstos no pacto, ou seja, não assumidos
pelo segurador, na forma dos art. 1.432 e 1.458 do
CC/1916, não podendo a apelante ser obrigada a
eles suportar, mesmo porque o prêmio pago pelo
apelado Tiago não foi calculado, considerando a
cobertura de danos morais e estéticos provocados
pelo veículo segurado.

Com tais fundamentos, dou parcial provi-
mento à apelação, para excluir a indenização
deferida pela sentença a título de danos morais,
mantida tão-somente a verba pelos danos
estéticos, declarando, ademais, a não-obrigato-
riedade de a apelante reembolsar o apelado
Tiago pelo pagamento da referida indenização,
mantidos os ônus sucumbenciais.

Custas recursais, meio a meio, entre a
apelante e a 1ª recorrida.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 2.0000.00.472155-7/000,
da Comarca de Uberlândia, sendo apelante
Fináustria Cia. de Crédito, Financiamento e
Investimento e apelada Ana Maria Gabriel,
acorda, em Turma, a Décima Quinta Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais NEGAR PROVIMENTO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
José Affonso da Costa Côrtes (Vogal), e dele
participaram os Desembargadores D. Viçoso
Rodrigues (Relator) e Mota e Silva (Revisor).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado, na íntegra, pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2005.
- D. Viçoso Rodrigues - Relator.
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Notas taquigráficas

O Sr. Des. D. Viçoso Rodrigues - Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
Fináustria Cia. de Crédito, Financiamento e
Investimento em desfavor de Ana Maria Gabriel,
nos autos da ação negatória de dívida com inde-
nização por danos morais, julgada parcialmente
procedente pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito da 6ª
Vara Cível da Comarca de Uberlândia.

A autora afirma que, em 19 de julho de
2000, celebrou contrato de crédito direto a con-
sumidor final ou crédito pessoal para a aquisição
de um veículo marca Chevrolet, modelo Omega
CD, cor azul, placa CRR-5555. O valor contra-
tado foi de R$ 8.200,97, correspondente a 50%
do valor do veículo. Após efetuar o pagamento
de 12 prestações do financiamento, não con-
seguiu adimplir as demais parcelas, motivo pelo
qual a ré ajuizou ação de busca e apreensão do
veículo, sendo este entregue de forma amigável.
Posteriormente, a autora recebeu correspondên-
cia do Serasa e SPC, informando-lhe que estava
inadimplente, pois o produto da venda do veículo
pela ré não foi suficiente para quitar o débito na
integralidade. Alega, porém, que o valor venal do
veículo é de R$ 16.000,00 e que o valor do
débito junto à ré é de R$ 8.878,80, razão pela
qual deve ser declarada a extinção do débito e
condenada a ré ao pagamento de indenização
por danos morais.

Citada, a ré sustentou que o produto da
venda do veículo em leilão não foi suficiente para
a quitação do contrato, restando à autora a respon-
sabilidade de arcar com o pagamento do saldo
remanescente, como expressamente previsto na
cláusula sétima do contrato, e que inexistem
razões para a procedência do pedido de indeni-
zação por danos morais. 

O Juiz primevo houve por bem julgar par-
cialmente procedente o pedido formulado pela
autora, declarando a inexistência da dívida con-
substanciada no contrato firmado entre as partes,
sob o fundamento de que a ré agiu com má-fé na
venda do veículo por preço bem inferior ao seu
valor de mercado; não obstante, julgou improce-
dente o pedido de indenização por danos morais. 

Inconformada, a ré interpôs o presente
recurso de apelação cível, reiterando os argu-
mentos expostos em contestação para, ao final,
pugnar pela reforma da decisão recorrida na
parte em que declarou inexistente a dívida da
autora junto à apelante.

Contra-razões, às f. 94/97, nas quais a
apelada requer que seja mantida, na íntegra, a
decisão ora objurgada.

Este o relatório. Decido.

Conheço do recurso, porque presentes
os seus pressupostos de admissibilidade.

Não merece ser provido o presente recurso.

O Código de Defesa do Consumidor, em
seus arts. 4º, III, e 51, IV, inovou o ordenamento
jurídico pátrio ao positivar o princípio da boa-fé
objetiva nas relações de consumo.

Seguindo os caminhos do Código
Consumerista, o Código Civil de 2002, em seu
art. 422, positivou os princípios da boa-fé e da
probidade nas relações contratuais civis. 

Evidentemente, tais princípios já norteavam
a interpretação dos contratos, tanto os de consumo
quanto os civis, pois se trata de verdadeiros princí-
pios gerais do direito; porém, inegável que ganha-
ram força com a expressa menção a eles nos
referidos diplomas legais.

A boa-fé objetiva, portanto, seja nas
relações de consumo, como no caso dos pre-
sentes autos, seja nas relações civis, deve ser
guardada tanto no momento de formação,
quanto no de execução do contrato.

Sobre o tema, leciona o professor Sílvio
de Salvo Venosa:

A boa-fé objetiva, por outro lado, tem com-
preensão diversa. O intérprete parte de um
padrão de conduta comum, do homem médio,
naquele caso concreto, levando em conside-
ração os aspectos sociais envolvidos. Desse
modo, a boa-fé objetiva se traduz de forma
mais perceptível como uma regra de conduta,
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um dever de agir de acordo com determina-
dos padrões sociais estabelecidos e reco-
nhecidos (Direito Civil: Teoria Geral das
Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. 3.
ed. São Paulo: Atlas, 2003, v. 2, p. 379).

O ponto fulcral da presente demanda diz
respeito ao preço conseguido pela apelante no
momento da alienação do veículo Chevrolet
Omega CD, ano 1992/1993, qual seja R$
3.800,00. Preciso é averiguar se a apelante
agiu com a boa-fé objetiva expressamente
exigida pelo ordenamento jurídico pátrio.

Compulsando os autos, verifico que exis-
tem elementos suficientes para se afirmar com
segurança que a apelante não agiu com a boa-fé
objetiva no momento da alienação do veículo.

Isso porque a autora alega que o valor de
mercado do veículo, no momento da venda, era
R$ 15.000,00. Demonstra tal assertiva através
do documento de f. 23, o qual não foi impugnado
pela ré, que se trata de um anúncio de veículos
usados, de um jornal de grande circulação no
mercado de Uberlândia, tido como de boa refe-
rência pelo Juiz primevo.

Sendo assim, o valor conseguido na
venda do bem corresponde a pouco mais de
25% do seu valor de mercado. Ora, quando o
Decreto-Lei 911/69 permitiu ao credor vender o
bem dado em garantia a terceiros, independen-
temente de leilão, hasta pública, avaliação
prévia ou qualquer outra medida judicial ou
extrajudicial, não lhe outorgou o direito de
vendê-lo por qualquer preço. 

Com certeza, caso a apelante não tivesse a
certeza de que poderia cobrar da apelada o valor
restante para o pagamento total da dívida, não
permitiria a venda do bem por preço que não cor-
responde à terça parte do seu valor de mercado.
Ressalte-se, ainda, que não há qualquer prova,
nos autos, de que a apelante, diante de proposta
tão ruim, buscou outras mais vantajosas, sendo
indubitável que, em uma cidade do tamanho de
Uberlândia, não era tão difícil buscá-las.

Faltou-lhe, então, a boa-fé objetiva, pois
um homem médio, em situação correspondente,

não permitiria que o veículo fosse vendido por
um preço equivalente a 25% do seu valor de
mercado.

Neste sentido a jurisprudência se manifesta:

Apelação. Princípio da boa-fé contratual.
Códigos Civil e Defesa do Consumidor. Neces-
sidade das partes contratantes atuarem com a
devida boa-fé e seus deveres anexos. Conde-
nação em litigância de má-fé. Decotada.
Na aplicação do Direito hodierno o princípio da
boa-fé deve ser observado em todas as etapas
do contrato. Por boa-fé entende-se a honesti-
dade, a transparência, a lealdade e a expecta-
tiva de que as partes ajam de acordo com os
fins a que se destina o contrato, tendo em vista
não apenas a constatação por uma delas de
que está agindo consoante o seu próprio direi-
to, mas a verificação de que não está aden-
trando à esfera de direitos de outrem (TAMG,
4ª Câm. Civil, Ap. Cível nº 436.824-1, Rel. Juiz
Antônio Sérvulo, j. em 25.08.04).

Recurso especial. Civil. Indenização. Aplicação
do princípio da boa-fé contratual. Deveres
anexos ao contrato.
- O princípio da boa-fé se aplica às relações
contratuais regidas pelo CDC, impondo-se, por
conseguinte, a obediência aos deveres anexos
ao contrato, que são decorrência lógica desse
princípio.
- O dever anexo de cooperação pressupõe
ações recíprocas de lealdade dentro da
relação contratual.
- A violação a qualquer dos deveres anexos
implica inadimplemento contratual de quem
lhe tenha dado causa.
- A alteração dos valores arbitrados a título de
reparação de danos extrapatrimoniais somente
é possível, em sede de recurso especial, nos
casos em que o quantum determinado revela-
se irrisório ou exagerado.
- Recursos não providos (STJ, 3ª Turma,
REsp. 595.631/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi,
j. em 08.06.04).

Ressalte-se que, caso a apelante hou-
vesse conseguido um preço na venda do veícu-
lo que correspondesse a 62% do seu valor de
mercado, ou seja, R$ 9.300,00, estaria plena-
mente quitada a dívida que a autora possui
junto a ré, que é de R$ 9.248,75.
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-:::-

EMBARGOS DO DEVEDOR - SOCIEDADE COMERCIAL - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA - DESVIO DE FINALIDADE - SÓCIO - CONFUSÃO PATRIMONIAL -

PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

- Para a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica da empresa deve-
dora, é necessária a comprovação do desvio de finalidade, de molde a caracterizar o abuso da
personalidade jurídica, praticado pelos sócios de modo fraudulento e com a finalidade de
lesar terceiros.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.0000.00.472224-7/000 - Comarca de Poços de Caldas - Relator: Des.
UNIAS SILVA

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 2.0000.00.472224-7/000,
da Comarca de Poços de Caldas, sendo
apelantes Irmãos Raydan Ltda. e outros e
apelados Antônio Carlos Molinari e outros, acor-
da, em Turma, a Décima Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais NEGAR PROVIMENTO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
José Affonso da Costa Côrtes, e dele partici-
param os Desembargadores Unias Silva
(Relator), D. Viçoso Rodrigues (Revisor) e Mota
e Silva (Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado, na íntegra, pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 9 de setembro de 2005. -
Unias Silva - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Unias Silva - Trata-se de
apelação cível interposta por Irmãos Raydan

Ltda. e outros, nos autos dos embargos do
devedor em que contendem com Antônio
Carlos Molinari, Espólio de Wilson Hedy
Molinari e outros, em face da sentença de f.
60/66 que determinou a desconsideração da
personalidade jurídica da apelante.

Alegam os recorrentes, em síntese, que
a decisão merece reforma, pois o caso em
debate não se encontra sob a jurisdição do
Código de Defesa do Consumidor. Afirmam
também que não é caso de desconsideração da
pessoa jurídica, pois não houve falência, estado
de insolvência, encerramento ou inatividade da
pessoa jurídica provocados por administração. 

Às f. 78/85, foram apresentadas contra-
razões, em óbvia infirmação.

Sendo este o relato necessário, passo à
análise do feito.

O deslinde da controvérsia instaurada
nos autos exige que se examine a aplicabili-
dade da teoria da desconsideração da perso-
nalidade jurídica à espécie.

Consiste a disregard of legal entity na pos-
sibilidade de se atingir o patrimônio individual de

Portanto, se a apelante não conseguiu
preço melhor, tal fato se deve à sua própria
desídia e negligência, por não tentar buscar
propostas mais condizentes com o real valor do
veículo, motivo pelo qual não pode querer
cobrar da apelada o valor restante para o paga-
mento integral de sua dívida.

Assim, considerando o acima exposto e

tudo o mais que nos autos consta, nego provi-

mento à apelação, mantendo, na íntegra, a sen-

tença proferida pelo Juiz a quo.

Custas recursais, pela apelante.
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um membro da pessoa jurídica para se garantir o
cumprimento de determinada obrigação, quando
se verificar a ocorrência de fraude ou abuso de
direito.

É sabido que o princípio da autonomia
patrimonial existente entre a sociedade e as
pessoas que a compõem, consagrado pelo direi-
to pátrio, não prevalece caso a pessoa jurídica
seja desviada dos fins estabelecidos em seu ato
constitutivo para servir de instrumento ou cober-
tura à prática de atos ilícitos ou abusivos, caso
em que deverá o juiz aplicar a teoria da descon-
sideração da personalidade jurídica, para sus-
pender os efeitos da separação patrimonial.

A doutrina da teoria da desconsideração
deve realmente ser usada com cautela e em
casos excepcionais, sob pena de perder o seu
caráter primordial, qual seja impedir a fraude e
o abuso de direito.

À luz de tais conceitos, observa-se que a
aplicação da teoria da desconsideração exige a
ocorrência de um elemento subjetivo, consis-
tente na intenção fraudulenta de se usar a pes-
soa jurídica para causar danos a terceiros, e
sua incidência só prescinde da apuração desse
requisito diante de texto expresso de lei que
defina previamente condutas que ensejam a
aplicação desse preceito pelo juiz, independen-
temente da verificação do aludido pressuposto.

Induvidoso, portanto, que àquele que invoca
a desconsideração da autonomia da pessoa jurí-
dica incumbe a prova da sua utilização intencional-
mente fraudulenta ou abusiva.

In casu, verifico que há nos autos elemen-
tos suficientes a autorizar a medida restritiva.
Vejamos:

O Código Civil de 2002 dispõe de forma
expressa as duas hipóteses autorizativas da
aplicação da desconsideração da personali-
dade jurídica:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade,
ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir,
a requerimento da parte, ou do Ministério

Público quando lhe couber intervir no processo,
que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos
bens particulares dos administradores ou sócios
da pessoa jurídica (grifamos).

Como se vê, o legislador estabeleceu dois
requisitos para a desconsideração da personali-
dade jurídica da empresa: o desvio de finalidade
ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica
e seus sócios. Para que tal dispositivo seja apli-
cado, mister se faz a efetiva comprovação da
ocorrência do desvio de finalidade perpetrado
por um dos sócios da empresa, ou da confusão
de patrimônios.

Com efeito, a exeqüente comprovou que
houve abuso da personalidade jurídica ou
desvio de finalidade por parte da executada.

Pois bem. Os credores da apelante
demonstraram nitidamente a ocorrência de
inexplicável enriquecimento por parte dos
sócios da empresa. Ao mesmo tempo, a empre-
sa em discussão não angariou renda alguma
para arcar com os compromissos avençados.

Realmente, é nítida a confusão patrimonial
existente entre empresa e sócios, que, como já
afirmado, enriqueceram de maneira pouco expli-
cada, enquanto a empresa devedora não honrou
sequer o pagamento dos aluguéis de sua respon-
sabilidade e provenientes do imóvel ocupado por
ela há vários anos.

Cumpre-nos ressaltar que a sentença
singular está coerente com a doutrina atual e a
jurisprudência dos tribunais pátrios, ainda que
entendamos a excepcionalidade do instituto da
desconsideração da personalidade jurídica.

Todavia, em casos como o que ora se
apresenta, deve a personalidade jurídica ser
desconsiderada, primando o nosso entendi-
mento pelo princípio da segurança jurídica. 

Deve-se também ter presente que a con-
cessão da medida requerida observou o contra-
ditório e a ampla defesa garantidos pelo inc. LV
do art. 5º da CF.
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Por tais fundamentos, nego provimento
ao recurso interposto para manter a sentença
recorrida em todo o seu teor.

Custas, ex lege.

-:::-

AÇÃO MONITÓRIA - MÚTUO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - RELAÇÃO DE
CONSUMO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - CLÁUSULA
CONTRATUAL - FORO DE ELEIÇÃO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - INCOMPETÊNCIA

ABSOLUTA - DECLINAÇÃO DE OFÍCIO

- Por retratar o contrato de mútuo para fins de custeio de estudos universitários relação de con-
sumo, deve o julgador, de ofício, declarar a nulidade da cláusula de eleição de foro e declinar
da competência para a do domicílio do consumidor.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 483.035-7 - Comarca de Alfenas - Relator: Des. JOSÉ AMANCIO

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Agravo de Instrumento nº 483.035-7, da
Comarca de Alfenas, sendo agravante Univer-
sidade José do Rosário Vellano Unifenas e
agravados Andreza Augusta Pennacchi Poveda e
outros, acorda, em Turma, a Décima Sexta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Mauro Soares de Freitas, e dele participaram os
Desembargadores José Amancio (Relator),
Sebastião Pereira de Souza (1º Vogal) e Otávio
de Abreu Portes (2º Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 3 de agosto de 2005. -
José Amancio - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. José Amancio - A Universidade
José do Rosário Velano Unifenas agrava da r.
decisão proferida pelo MM. Togado singular da 2ª
Vara Cível da Comarca de Alfenas - MG, que, nos
autos da Ação Monitória nº 0016-04-041.195-7,
ajuizada contra Andreza Augusta Pennacchi
Poveda, Alexandre Pennacchi e sua mulher

Adauctina Nogueira da Silva Pennachi, declarou-
se absolutamente incompetente para o julga-
mento da ação, determinando a remessa dos
autos à Comarca de São João da Boa Vista-SP,
ao argumento de ser nula de pleno direito a
cláusula eletiva de foro contratual, por dificultar o
acesso do consumidor ao Poder Judiciário.

Aduz a agravante ser a cláusula de
eleição de foro válida para os processos que
versem sobre contratos, nos termos da Súmula
335 do STF.

Assevera que, em se tratando da compe-
tência relativa, cabe somente ao agravado argüi-
la, não podendo o julgador fazê-lo de ofício.

Pugna pela reforma da r. decisão hos-
tilizada.

O recurso foi recebido à f. 50, sendo
negado o efeito suspensivo, por ausência dos
requisitos autorizadores da medida.

O MM. Juiz a quo prestou as informações
de f. 58-59, mantendo a r. decisão vergastada.

Presentes os pressupostos de admissibi-
lidade, conheço do recurso.

Mérito.

Tratam os autos de agravo de instrumento
interposto pela Universidade José do Rosário
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Velano Unifenas, contra a r. decisão proferida
pelo MM. Togado singular da 2ª Vara Cível da
Comarca de Alfenas-MG, nos autos da ação
monitória decorrente de um contrato de mútuo
para fins exclusivos de custeio de estudos uni-
versitários, em que contende com Andreza
Augusta Pennacchi Poveda e outros.

O Magistrado primevo declinou da com-
petência, de ofício, para o Juízo da Comarca
de São João da Boa Vista-SP, domicílio dos
suplicados.

Razão não assiste à agravante.

Como se observa da avença, os agravados
são domiciliados na Comarca de São João da Boa
Vista SP.

As decisões judiciais cada vez mais fre-
qüentes são no sentido de que os contratos de
prestação de serviços educacionais retratam
relação de consumo, tal como descrito no
Código de Defesa do Consumidor, caracteri-
zando-se, ainda, como um contrato de adesão,
nos termos do art. 54 daquele diploma. 

Ademais, a ação proposta fora do
domicílio do agravado restringe, dificulta ou até
impede o seu acesso ao Poder Judiciário, para
uma ampla defesa, como preconiza a
Constituição Federal, em seu art. 5º, LV.

Indene de dúvida que o art. 51, IV, do
Código de Defesa do Consumidor considera
como nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento
de produtos e serviços que:

...estabeleçam obrigações consideradas iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatí-
veis com a boa-fé ou a eqüidade.

Por sua vez, o § 1º do mencionado artigo
giza que:

Presume-se exagerada, entre outros casos, a
vantagem que:
(...)

III - se mostra excessivamente onerosa para o
consumidor, considerando-se a natureza e
conteúdo do contrato, o interesse das partes e
outras circunstâncias peculiares ao caso.

A jurisprudência é remansosa no sentido
de que se deva declarar a nulidade da cláusula
de eleição do foro sempre que ela dificultar,
restringir ou impedir à parte aderente acesso ao
Poder Judiciário.

A Segunda Seção do colendo Superior
Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência
nº 17.735/CE, julgado em 13 de maio de 1998,
atribuiu ao foro do domicílio do réu competência
de caráter absoluto, permitindo sua declinação
ex officio, como se vê, verbis:

Competência. Código de Defesa do Consu-
midor. Cláusula de eleição de foro. Contrato
de adesão. Cláusula de eleição de foro, em
contrato de adesão, de que resulta dificuldade
para a defesa do réu. Tratando-se de ação
derivada de relação de consumo, em que deve
ser facilitada a defesa do direito do consumi-
dor (art. 6º, VIII, do CDC), impende considerar
como absoluta a competência do foro do
domicílio do réu, não se exigindo, pois,
exceção de incompetência. Conflito conhecido
(RSTJ, 114/175).

Nesse mesmo sentido:

Agravo de instrumento. Ação de cobrança de
mensalidades educacionais. Relação de con-
sumo. Aplicação dos ditames do Código de
Defesa do Consumidor. Foro competente.
Domicílio do devedor. Verificando-se tratar o
caso sub judice de relação de consumo pauta-
da em prestação de serviços educacionais,
aplicam-se à espécie os ditames previstos no
Código Consumerista, devendo, portanto, com
vistas a facilitar a defesa do devedor-hipossufi-
ciente, a ação de cobrança de mensalidades
educacionais ser processada e julgada no foro
de domicílio do devedor (TAMG, 4ª Câm. Civil,
Agravo de Instrumento nº 422.982-9, Rel. Juiz
Domingos Coelho, j. em 05.11.03).

Por conseguinte, em se tratando de
matéria de ordem pública ou de interesse social,
como estatuído na Lei 8.078, de 11 de setembro
de 1990, a incompetência é absoluta, cabendo ao
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julgador, de ofício, examinar e decidir sobre a
cláusula de eleição do foro, sendo ela abusiva e
contrária aos direitos do consumidor.

Diante do exposto, nego provimento ao
recurso, para manter a r. decisão hostilizada,

determinando a remessa dos autos à Comarca
de São João da Boa Vista SP.

Custas recursais, pela agravante.

-:::-

AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA ANTECIPADA - MEDIDA
CAUTELAR - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - ART. 273, § 7º, DO

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

- A Lei 10.444/2002, que acrescentou o § 7º ao art. 273 do CPC, estabelece a fungibilidade entre
a tutela cautelar e a antecipada. 

- Demonstrados o fumus boni juris e o periculum in mora, ao juiz não é dado optar pela concessão
ou não da medida cautelar, tendo, pois, o dever de concedê-la.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 484.359-6 - Comarca de Cataguases - Relator: Des.
TARCÍSIO MARTINS COSTA

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Agravo de Instrumento nº 484.359-6, da
Comarca de Cataguases, sendo agravante
Iberpar Empreendimentos e Participações Ltda.
e agravados (1ª) Ambiental Pesquisas e
Projetos em Meio Ambiente S/C Ltda., (2º)
Banco do Brasil S.A., acorda, em Turma, a
Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais DAR PROVIMENTO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Osmando Almeida, e dele participaram os
Desembargadores Tarcísio Martins Costa
(Relator), Antônio de Pádua (1º Vogal) e
Fernando Caldeira Brant (2º Vogal).

Belo Horizonte, 09 de agosto de 2005. -
Tarcísio Martins Costa - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Tarcísio Martins Costa - Cuida-
se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de f. 26, proferida pelo MM. Juiz da 2ª
Vara Cível da Comarca de Cataguases, que, nos
autos da ação declaratória de inexistência de
débito movida por Iberpar Empreendimentos e

Participações Ltda. em face de Ambiental
Pesquisas e Projetos em Meio Ambiente S/C
Ltda. e Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido
de tutela antecipada, visando o cancelamento do
protesto de uma duplicata ou, alternativamente,
a suspensão de seus efeitos.

Irresignada, pretende a agravante a reforma
do r. decisum, sustentando, em suma, que
restaram presentes os requisitos que autorizam a
concessão da tutela antecipatória.

Afirma que, além de o título ter sido emi-
tido indevidamente, porquanto o contrato que
esteou sua emissão foi rescindido, a notificação
foi entregue em endereço diverso, prejudicando
o ajuizamento, em tempo hábil, da competente
medida cautelar de sustação de protesto.

Deferida a formação e o processamento
do agravo, foi concedida a antecipação da
tutela recursal vindicada para suspender os
efeitos do protesto (f. 34).

Informações prestadas, restando mantida
a r. decisão agravada (f. 42).

Ausente a contraminuta, porquanto ainda
não angularizada a relação processual.
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Conhece-se do recurso, presentes os
requisitos que regem sua admissibilidade.

Advém dos autos que a agravante ajuizou
ação de inexistência de débito com pedido de
tutela antecipada, tendo o ilustrado Juiz mono-
crático indeferido liminarmente a pretensão.

Como sabido, a tutela antecipatória do
art. 273 do CPC, deferida em ação de conheci-
mento, tem como característica a antecipação
do resultado que somente seria alcançado com
a decisão de mérito transitada em julgado.

A respeito, enfatiza Sérgio Bermudes:

Cuida-se de prestação jurisdicional cognitiva,
consistente na outorga adiantada da proteção
que se busca no processo de conhecimento, a
qual, verificados os pressupostos da lei, é
anteposta ao momento procedimental próprio.
Configurados os respectivos requisitos, que se
descobrem no caput do artigo, nos seus dois
incisos e no seu § 2º, o Juiz, por razões de
economia, celeridade, efetividade, concede,
desde logo e provisoriamente, a proteção jurí-
dica, que só a sentença transitada em julgado
assegura em termos definitivos (Reforma do
Código de Processo Civil, 2. ed., São Paulo:
Saraiva, 1996, p. 28).

Entende-se, pois, que a tutela anteci-
patória é uma medida satisfativa no plano fático,
haja vista que realiza o direito já no limiar da
ação. Trata-se de provimento que visa realizar
antecipadamente o direito afirmado pela parte
autora, ou, simplesmente, antecipar parcial-
mente os efeitos da tutela final, em virtude do
perigo decorrente na demora da prestação juris-
dicional definitiva buscada.

Essa precisamente a lição de Carlos
Alberto Carmona, em “A antecipação de Tutela
no Direito Processual Civil Brasileiro” (Carta
Jurídica - Direito Processual Civil - Revista de
Informação e Debates nº 01, Instituto Brasileiro
de Pesquisas Jurídicas, 1999, p. 79-89):

O dano que o primeiro inciso objetiva prevenir
deve ser medido em relação a todos os
efeitos que a sentença deve produzir (...)

Mas o fundado receio de dano não pode ficar
limitado a situações extremas, eis que a
demora do processo, diante da existência de
direitos cuja demonstração é patente, não
justifica a insuportável espera que o processo
normalmente impõe. Por isso mesmo, diante
do alto grau de probabilidade de um direito, o
tempo acaba caracterizando, por si só, um
dano de difícil reparação, de sorte a autorizar
a antecipação da tutela...

In specie, em que pese a autora, aqui
agravante, ter postulado a antecipação de
tutela, na verdade, o que está a pretender é a
concessão de medida cautelar, já que objetiva
suspender os efeitos do protesto do título que
aduz ter sido indevidamente apontado.

Com efeito, a Lei 10.444, de 7 de maio de
2002, que acrescentou o § 7º ao art. 273, esta-
belece a fungibilidade entre a tutela cautelar e a
antecipada, ao estatuir, verbis:

§ 7º. Se o autor, a título de antecipação de
tutela, requerer providência de natureza cautelar,
poderá o juiz, quando presentes os respectivos
pressupostos, deferir a medida cautelar em
caráter incidental do processo ajuizado.

Assim, demonstrados o fumus boni juris
e o periculum in mora, ao juiz não é dado optar
pela concessão ou não da medida, pois tem o
dever de concedê-la.

A respeito, enfatiza Nélson Neri Júnior:

Não há discricionariedade como alguns
enganadamente têm apregoado ou entendido,
pois discricionariedade implica possibilidade
de livre escolha, com dose de subjetividade,
entre dois ou mais caminhos, mencionados
pela lei que confere o poder discricionário. A
admissão da prova leviores (para a concessão
das liminares), como diz Saraceno, “não cons-
titui para o juiz um simples conselho, mas uma
verdadeira e própria disposição com efeito vin-
culativo para o juiz, que é obrigado a acolher a
demanda ainda se a prova fornecida não
chegar a dar-lhe a certeza” (Princípios do
Processo Civil na Constituição Federal, 7. ed.,
São Paulo: RT, p. 150).
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Por conseguinte, basta a presença dos
dois pressupostos acima mencionados, para a
concessão da tutela cautelar almejada.

Segundo o magistério do aclamado
Humberto Theodoro Júnior:

I - Um dano potencial, um risco que corre o
processo principal de não ser útil ao interesse
demonstrado pela parte, em razão do periculum
in mora, risco esse que deve ser objetivamente
apurável;
II - A plausibilidade do direito substancial invo-
cado por quem pretenda segurança, ou seja, o
fumus boni juris (Curso de Direito Processual
Civil, 33. ed., Rio de Janeiro, 2002, p. 343). 

Assevera, ainda, o acatado processualista
que “não se pode, bem se vê, tutelar qualquer
interesse, mas tão-somente aqueles que, pela
aparência, se mostram plausíveis de tutela no
processo principal” (op. cit., p. 345).

Vicente Greco Filho, a sua vez, no que
diz respeito ao fumus boni juris, leciona:

O fumus boni juris não é um prognóstico de
resultado favorável no processo principal, nem
uma antecipação do julgamento, mas simples-
mente um juízo de plausibilidade, perspectiva
essa que basta para justificar o asseguramento
do direito (Direito Processual Civil Brasileiro, 13.
ed., São Paulo: Saraiva, v. 3, p. 76).

No caso em exame, entendo que o sinal
do bom direito se faz presente, podendo, sobre-
tudo, ser vislumbrado até mesmo na possibili-
dade de discutir as razões da agravante em
Juízo, o que lhe é assegurado constitucional-
mente, podendo ao final da demanda concluir-
se até mesmo pela procedência do pedido de
inexistência do débito.

Quanto ao periculum in mora, tenho que
está também caracterizado, uma vez que a não-
suspensão dos efeitos do protesto resulta em
corte imediato do crédito bancário e em reper-
cussão negativa no conceito da recorrente,
notadamente, por se tratar de uma empresa,
sendo certo que a existência de títulos protesta-
dos em seu nome poderá até mesmo inviabilizar
o desenvolvimento de seus negócios.

Assim, estando a relação negocial esta-
belecida entre as partes em discussão e con-
vencido da evidência dos requisitos exigidos
para a concessão da tutela cautelar (CPC, art.
273, § 7º), entendo que deve sofrer reparo a r.
decisão fustigada.

Nesse sentido, a jurisprudência do extinto
Tribunal de Alçada, hoje incorporado a esta eg.
Corte de Justiça:

Agravo de instrumento. Medida cautelar de sus-
tação de protesto. Tutela antecipada. Deferi-
mento. Presença dos pressupostos à sua con-
cessão. Estando o débito em discussão em
processo judicial, necessária a suspensão dos
efeitos do protesto em caráter liminar, uma vez
que presentes os requisitos ensejadores à sua
concessão” (4ª Câm. Cível, Agravo de Instru-
mento nº 426.929-8, Rel. Juiz Antônio Sérvulo,
j. em 10.12.03).

Agravo de instrumento. Ação declaratória.
Tutela. Antecipação. Protesto. Efeitos.
Suspensão. Requisitos. Presença. Possibi-
lidade. Recurso provido. Concede-se a
antecipação da tutela para sustação dos
efeitos do protesto, enquanto se discutem
questões relativas ao negócio originário,
desde que presentes os requisitos proces-
suais e os elementos fáticos (8ª Câm. Cível,
Agravo de Instrumento nº 425.783-8, Rel.
Juiz José Amâncio, j. em 18.12.03).

Com tais considerações, dá-se provi-
mento ao agravo, para desvalidar a r. decisão
hostilizada, deferindo a liminar de sustação de
protesto ou, caso já efetivado, a suspensão de
seus efeitos. 

Custas recursais, ao final.

O Sr. Des. Antônio de Pádua - De acordo.

O Sr. Des. Fernando Caldeira Brant -
Muito embora esteja acompanhando o emi-
nente Desembargador Relator, gostaria, de
minha parte, de ressaltar e ressalvar o meu
entendimento que, a bem da verdade, o § 7º do
art. 273 estabelece a nítida distinção dos dois
institutos da antecipação da tutela e da tutela
cautelar. Assim o fazendo, parte da premissa
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que os requisitos para cada uma delas são
totalmente diversos. Há que se entender que,
criando a possibilidade para que o juiz atenda a
uma ou outra das tutelas, presentes os requi-
sitos de uma ou de outra, embora o autor tenha
eventualmente descrito pretensão diversa, o
legislador apenas permite a aplicação, por
assim dizer, analógica do princípio da fungibili-
dade recursal como exceção de todo o sistema
que o Código de Processo Civil adota com
relação ao pedido.

É de se observar, nessa linha de racio-
cínio, que o juiz fica adstrito ao pedido e a seus
fundamentos, nos precisos termos dos arts. 128
e 460 do CPC.

De boa técnica, esclareça-se, pois,
grande parte de escritos doutrinários vem inter-
pretando o referido parágrafo como ter colo-

cado em “tabula rasa” os dois institutos, o que
de todo não corresponde à realidade.

A meu sentir, o que estabelece o § 7º é tão-
só a possibilidade de o juiz acolher um pedido por
outro, ou seja, permite a aplicação por analogia
do princípio da fungibilidade, mas com expressa
distinção dos dois institutos, que não foram unifi-
cados e possuem requisitos distintos.

Apenas faço essa ressalva em virtude do
aspecto de que a doutrina vem, ou pelo menos
parte dela, entendendo da fungibilidade entre
as tutelas, o que é coisa adversa à possibili-
dade de o juiz atender um pedido por outro, não
sendo alternativos.

Com essas considerações, estou, também,
dando provimento ao agravo de instrumento.

-:::-

INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - ERRO MÉDICO - CIRURGIA - OBRIGAÇÃO
DE MEIO - CULPA - NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

- O médico contrata uma obrigação de meio, não de resultado, de forma que não pode ser con-
siderado responsável por eventual dano sofrido pelo paciente se com o tratamento este não
obteve o resultado desejado. Assim, se o paciente busca indenização por dano decorrente de
ato cirúrgico ou de serviços médicos prestados no pós-operatório, a ele cabe provar que o
médico obrou com imperícia, imprudência ou negligência, bem como que ocorreram o dano e
também a relação causal deste com o ato culposo, visto que o ônus da prova incumbe ao autor
quanto ao fato constitutivo de seu direito, consoante o art. 333, I, do CPC.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.0000.00.484424-8/000 - Comarca de Juiz de Fora - Relator: Des.
MAURÍCIO BARROS

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 2.0000.00.484424-8/000,
da Comarca de Juiz de Fora, sendo apelante
Hugo César Calegário Beghelli, menor
impúbere, representado por seus pais, e apela-
do Ricardo Santos Hernandes Martin, acorda,
em Turma, a Décima Primeira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
NEGAR PROVIMENTO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Maurício Barros (Relator), e dele participaram

os Desembargadores Selma Marques
(Revisora) e Fernando Caldeira Brant (Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2005.
- Maurício Barros - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Maurício Barros - Trata-se de
apelação interposta por Hugo César Calegario
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Beghelli, menor impúbere, representado por
seus pais, nos autos da ação de indenização
proposta por ele contra Ricardo Santos
Hernandes Martins (apelado), visando reformar
a r. sentença (f. 243/246), que julgou improce-
dente o pedido.

Da inicial consta, em suma, que o autor,
ora apelante, nasceu com catarata no olho
esquerdo, com grau de 10.1/2 de visão, no
entanto tinha uma vida normal. Contudo, foi a um
especialista (ora apelado), que fez os exames
necessários e indicou o tratamento cirúrgico para
a reparação da catarata, informando que era um
procedimento simples e que o tempo da cirurgia
seria de 15 minutos.

Realizada a cirurgia, surgiram danos no
olho operado. Afirma o autor que o réu não agiu
com as cautelas devidas, sendo responsável
pelos danos físicos e morais sofridos por aquele.
Assim, requereu a devida indenização no valor
aproximado de R$ 482.000,00.

Julgado improcedente o pedido, apelou o
autor, alegando (f. 249/251), em resumo, que
vive, até os dias atuais, constrangido com a
deformidade que lhe foi imposta pelo médico
apelado; que, antes da cirurgia, não podia en-
xergar, no entanto seu problema não era esteti-
camente visível, mas que hoje todos podem
claramente ver a deformidade que lhe foi cau-
sada, gerando constrangimento, dor e ver-
gonha. Ao final, pugnou pelo provimento do
recurso, reformando-se a r. sentença para jul-
gar procedente o pedido inicial.

Nas contra-razões, pugnou o apelado
pela manutenção na íntegra da r. sentença (f.
254/266).

Em parecer, o douto procurador oficiante
perante esta Câmara, Dr. Luiz Antônio de S. P.
Ricardo, opinou pelo conhecimento e provimen-
to da apelação (f. 274/276).

Conheço do recurso, pois presentes os
pressupostos que condicionam sua admissibi-
lidade.

Os arts. 1.545 e 1.546 do CC/1916,
aplicável ao caso em julgamento, tratam, espe-
cialmente, da responsabilidade dos médicos,
cirurgiões, farmacêuticos, parteiras e dentistas,
esclarecendo que são obrigados a indenizar os
danos provenientes de sua imprudência, negli-
gência ou imperícia.

René Demogue, em seu Traité des
Obligations en Général, de 1931, citado por
Miguel Kfouri Neto, em sua obra Culpa Médica
e Ônus da Prova, 4. ed., São Paulo: RT, p. 227,
enfatiza que:

O médico contrata uma obrigação de meio, não
de resultado. Ele não deve ser responsável se
o cliente não se cura. Ele promete somente
cuidados atenciosos, e o cliente deve provar a
culpa do médico e a relação causal entre a
culpa e o ato danoso (morte, etc.).

Conforme José de Aguiar Dias, em sua
obra Da Responsabilidade Civil, 5. ed., Rio de
Janeiro: Forense, v. 1, p. 283:

O que se torna preciso observar é que o obje-
to do contrato médico não é a cura, obrigação
de resultado, mas a prestação de cuidados
conscienciosos, atentos, e, salvo circunstân-
cias excepcionais, de acordo com as
aquisições da ciência, na fórmula da Corte
Suprema de França.

Pondera Miguel Kfouri Neto, em sua obra
já citada (p. 229/231), que, sendo a obrigação do
médico de meios, e não de resultados, surgem
as seguintes conseqüências dessa afirmativa:

a) o médico não se responsabiliza pelo
insucesso da terapia, caso tenha utilizado
todos os meios disponíveis e, ainda assim, a
cura não tenha ocorrido;
b) a prova da culpa do médico é atribuída
àquele que busca a indenização (a própria
vítima ou seus familiares);
c) exatamente por se vincular a uma obrigação
de meios, quase sempre milita em favor do
médico uma presunção de que o dano teria
ocorrido de qualquer modo, desencadeado
por uma causa inteiramente alheia à vontade
do profissional e superior às forças deste, para
tentar evitá-la.
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Por outro lado, é por demais sabido que
a responsabilidade civil, preconizada pelo art.
159 do CC/1916, demanda a existência de três
elementos, quais sejam a culpa do agente, o
dano e o nexo causal entre a culpa e o dano.
Assim enfatiza Carlos Alberto Bittar, em sua
obra Reparação civil por danos morais, 3. ed.,
São Paulo: RT, 1999, p. 133/134:

A caracterização do direito à reparação
depende, no plano fático, da concorrência dos
seguintes elementos: o impulso do agente, o
resultado lesivo e o nexo causal entre eles,
que são, aliás, os pressupostos da respons-
abilidade civil. Entendido o direito como cor-
relacionado à responsabilidade do lesante,
tem-se que, na configuração concreta, é da
reunião dos elementos citados que se legitima
a pretensão reparatória do lesado, a qual se
pode efetivar amistosa ou judicialmente, con-
forme o caso.

Inicialmente, a controvérsia a ser decidi-
da reside na verificação se houve ou não culpa
do réu, o médico Ricardo Santos Hernandes
Martin, na realização da cirurgia, e pelas con-
seqüentes seqüelas suportadas pelo apelante,
as quais lhe trouxeram deformidade.

Sabe-se, também, que o ônus de provar o
fato constitutivo de seu direito incumbe a quem o
alega (art. 333, I, do CPC). Não provada a culpa
do indigitado ofensor, no caso o ora apelado, não
surge o dever de indenizar, diante da ausência de
um dos requisitos da responsabilidade civil, qual
seja a conduta ilícita. Na verdade, não haverá
também o nexo de causalidade, excluindo-se, por
completo, o dever de indenizar.

Compulsando-se detidamente os autos,
notadamente o laudo pericial, mais precisa-
mente as respostas aos quesitos formulados
pelas partes (f. 162/164), pode-se concluir que
o apelado não foi imperito nem imprudente ao
realizar a cirurgia questionada, bem como que
as complicações surgidas no pós-operatório
devem ser consideradas como um acidente
imprevisível, inerente ao próprio ato cirúrgico. 

Mister frisar, outrossim, que o apelado
não foi negligente, pois realizou todos os pro-

cedimentos médicos exigidos diante do quadro
apresentado pelo paciente, ora apelante, quan-
do este o procurou, após a cirurgia.

Importante transcrever, do laudo pericial,
alguns quesitos formulados pelas partes, bem
como as respectivas respostas a quesitos do
autor, que não revelam a ocorrência de culpa do
médico:

5º quesito do autor: “Nota-se alguma infecção
no olho do autor?”
Resposta (f. 162): “Não existe infecção”.

9º quesito do autor (f. 158): “A cirurgia de
catarata congênita é recomendada para as
pessoas após a formação visual?”
Resposta (f. 163): “A indicação cirúrgica da
catarata congênita é recomendada para me-
lhorar a acuidade visual do paciente”.

10º quesito do autor (f. 158): “Ao paciente
com 11 graus de miopia e com catarata con-
gênita e sete anos de idade é recomendada a
cirurgia realizada no autor?”
Resposta (f. 163): “Por não ser a medicina
uma ciência exata, somente uma avaliação do
periciado anterior à cirurgia nele realizada
poderia dar embasamento a tal afirmativa. Ex.
consultar os responsáveis sobre possíveis
riscos, ou mesmo o estado do periciado”.

4º quesito do réu (f. 155): “Pode o perito
esclarecer se o ato cirúrgico executado pelo
réu no autor foi cercado das cautelas
necessárias, com utilização de técnica com-
patível e adequada ao caso?”
Resposta (f. 163): “Prejudicada. Não há nos
autos descrição de cirurgia para tal afirmativa”.

6º quesito do réu (f. 155): “Pode o Sr. Perito
conceituar a infecção ocular, glaucoma e per-
furação na córnea? Quando ocorre?”
Resposta (f. 164): “Sim. Primeiramente infecção
ocular, especificamente em cirurgia de catarata,
é um quadro grave que caminha para evisce-
ração (retirada do olho); já glaucoma é um
aumento da pressão ocular e, quanto à per-
furação na córnea correspondente, como o
próprio nome indica, é um furo na córnea.
Sendo que todas as patologias acima citadas
podem ocorrer nas mais diversas situações”.

11º quesito do réu (f. 61): “Pode o Sr. Perito
esclarecer se o laudo ecográfico de fls. e fls.



dos autos demonstra que inexistiu no O.E. do
autor qualquer anomalia ou trauma da cirurgia
empreendida pelo réu?”
Resposta (f. 164): “Constato à f. 96 que o
laudo ecográfico não apresenta nenhuma
anormalidade, conforme atestado pela Dr.ª
Cristiane Moraes Ramalho”.

Nesse norte, competia ao autor provar,
de forma inequívoca, que o acometimento
dessa deformidade se deu exclusivamente por
culpa do médico.

Com efeito, conforme se extrai dos autos,
em nenhum momento restou provada alguma
ilicitude por parte do apelado, devendo ser regis-
trado que as testemunhas arroladas nada
provaram, apenas as do réu (f. 204/206), que
indicam ser ele um excelente profissional, desta-
cando-se o depoimento de Márcio Augusto
Barbosa de Melo, médico residente (f. 204),
segundo o qual:

...logo após a cirurgia do autor, atendeu-o na
associação dos cegos; que o depoente não
sabe os motivos pelos quais o autor não teria
procurado o médico que fez sua cirurgia,
achando que ele não foi procurado; que o
depoente considerou que o pós-operatório
estava transcorrendo com normalidade. 

Assim, enfrentando a tormentosa
questão, bem fundamentou o douto Juiz a quo:

Perlustrando os autos e analisando detida-
mente as provas carreadas, constata-se que o
autor não cumpriu com eficiência o ônus que
lhe incumbe a lei processual, não tendo pro-
duzido provas cabais à demonstração da culpa.
Isto porque a resposta do perito ao quesito 11
do acionado demonstra inexistir anomalias ou
traumas da cirurgia. Ressalta-se que a negativa
baseou-se no documento de f. 96, datado de
16.10.97, menos de um mês da realização da
cirurgia, ocasião em que as eventuais lesões já
poderiam ter sido detectadas. Acrescente-se o
testemunho de f. 204, no qual se constata que
“o pós-operatório estava transcorrendo com
normalidade” e “que o autor não chegou a ser
liberado, mas, quando deixou de comparecer
ao consultório do depoente, ele já estava bem”

(f. 245/246).

Dessa forma, não restou caracterizada a
culpa do apelado, ausente a demonstração de
que este tenha sido desidioso ou negligente em
relação às condições cirúrgicas ou de atendi-
mento oferecidos ao autor, ora apelante, que
poderiam ter causado o infortúnio.

Com essas considerações, nego provi-
mento à apelação.

Custas, pelo apelante, observando-se,
por óbvio, o disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.
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-:::-

AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS - PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE -
AUSÊNCIA DE CONTRATO BANCÁRIO - TAXA DE JUROS - NÃO-ESTIPULAÇÃO - LEI DE

USURA - CÓDIGO CIVIL - APLICABILIDADE - DECISÃO ULTRA PETITA - INADMISSIBILIDADE

- Não havendo contrato capaz de revelar qual a taxa de juros contratada, esta deve ser fixada
segundo as normas previstas na Lei de Usura e nos Códigos Civis de 1916 e 2002, para os
casos de ausência de pactuação.

- Apesar de o Código Civil de 1916 e a Lei de Usura fixarem a taxa de juros em 0,5% ao mês
quando não houver previsão expressa, ela não pode ser fixada aquém do requerido no recur-
so de apelação, sob pena de julgamento ultra petita.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 495.578-8 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. IRMAR FERREIRA
CAMPOS
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Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 495.578-8, da Comarca
de Belo Horizonte, sendo apelantes 1º) Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil S.A., 2º)
Francisco de Assis Pereira e apelados os mes-
mos, acorda, em Turma, a Décima Sétima
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais NEGAR PROVIMENTO À
PRIMEIRA APELAÇÃO E DAR PROVIMENTO
À SEGUNDA APELAÇÃO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Eduardo Mariné da Cunha, e dele participaram
os Desembargadores Irmar Ferreira Campos
(Relator), Luciano Pinto (Revisor) e Márcia De
Paoli Balbino (Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado, na íntegra, pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 4 de agosto de 2005. -
Irmar Ferreira Campos - Relator. 

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Irmar Ferreira Campos -
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil S.A.
propôs ação monitória em desfavor de
Francisco de Assis Pereira, intentando o paga-
mento do valor de R$ 24.033,65, débito que
teria origem em contrato de abertura de conta
corrente não juntado aos autos.

O réu, através de embargos monitórios,
alegou que pretende o autor a cobrança de
valores indevidos, ilíquidos e incertos, tais
como taxas abusivas e juros excessivos.
Pretende a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, a redução e a não-capitalização
da taxa de juros.

O Juiz primevo, às f. 195/206 dos autos,
acolheu parcialmente os embargos monitórios
para anular as cláusulas contratuais que esta-
beleçam a cobrança de juros remuneratórios
superiores a 3,41% ao mês.

Inconformado, o embargado interpôs
recurso de apelação, buscando a reforma da
decisão do Magistrado de primeiro grau, para
que seja reconhecido o seu direito de cobrar
juros superiores aos fixados em sentença, ale-
gando que, por tratar-se de instituição financeira,
não estaria adstrito aos limites impostos pela Lei
de Usura e que os juros praticados não seriam
superiores à média praticada no mercado.

Por sua vez, o embargante também inter-
pôs recurso de apelação, pretendendo maior
redução da taxa de juros, para que seja
respeitado o percentual de 12% ao ano.

As partes apresentaram contra-razões: o
primeiro apelante, às f. 243/248, e o segundo,
às f. 233/241.

Conheço dos recursos, por estarem pre-
sentes seus pressupostos de admissibilidade.

Tendo em vista que os dois recursos ver-
sam sobre a taxa de juros cobrada pela instituição
financeira, hei por bem analisá-los conjuntamente.

A sentença do Magistrado de primeiro
grau não pode ser mantida. Isso porque o Juiz
a quo houve por bem fixar a taxa de juros em
3,41% com base em estudo realizado pelo
Banco Central do Brasil, entendendo ser essa a
taxa média de juros aplicada no mercado.

No entanto, equivocou-se o Juiz primevo,
já que, se tal estudo revela a média praticada
pelo mercado, não quer dizer que essa é a
média da taxa de juros aplicada para a operação
financeira específica de que tratam os presentes
autos. A taxa de juros sofre influência direta da
garantia que a instituição financeira possui de
receber ou não seus créditos, não podendo,
assim, a média de todas as operações ser apli-
cada a um contrato específico.

Apesar do meu posicionamento, segundo
o qual as instituições financeiras não estão
adstritas às limitações impostas pela Lei de
Usura, entendo que, no presente caso, as taxas
de juros devem ser limitadas a 1% ao mês.
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Isso porque, nos presentes autos, não
consta o contrato bancário que teria dado
origem ao débito, mas tão-somente um contrato
de proposta de abertura de conta e adesão a
produtos e serviços pessoa física. Tal fato
autoriza a incidência do art. 1º, § 3º, da Lei de
Usura, segundo o qual:

Art. 1º (...).
§ 3º - A taxa de juros deve ser estipulada em

escritura pública ou escrito particular, e, não o
sendo, entender-se-á que as partes acor-
daram nos juros de 6% ao ano, a contar da
data da propositura da respectiva ação ou do
protesto cambial.

Nesse mesmo sentido, o art. 1.063 do
CC/1916: “Serão também de 6% (seis por
cento) ao ano os juros devidos por força de lei,
ou quando as partes os convencionarem sem
taxa estipulada”.

Ante a ausência do contrato, portanto,
não há dúvida de que a taxa a ser aplicada é a
taxa legalmente prevista para os casos em que
as partes não estipularem as taxas de juros.
Nesse sentido, a jurisprudência:

Civil e Processual. Agravo regimental.
Contrato de conta corrente. CPC, art. 460.
Ausência de prequestionamento. Súmulas
282 e 356 do STF. Juros. Taxa. Limite legal.
Código Civil/1916, art. 1.063. Incidência
quando não pactuados. Comissão de perma-
nência. Período de inadimplência. Súmula
294 do STJ. Incidência. Limite.
I. As questões federais não enfrentadas pelo
Tribunal estadual recebem o óbice das
Súmulas 282 e 356 do STF, não podendo, por
falta de prequestionamento, ser debatidas no
âmbito do recurso especial.
II. Reconhecida a inexistência de cláusula
expressa sobre a taxa de juros remuneratórios
incidentes em contrato de mútuo bancário,
aplicável a taxa de juros legal.
III. Segundo o entendimento sumulado no
Enunciado 294/STJ, os juros remuneratórios
serão devidos até o advento da mora, quando
poderão ser substituídos pela comissão de
permanência, calculada pela variação da taxa
média do mercado, segundo as normas do
Banco Central, limitada à taxa de juros da nor-
malidade, acrescida dos encargos contratuais

previstos para a inadimplência e observado o
teor da Súmula 30 do STJ.
IV. Agravo parcialmente provido (STJ, 4ª T.,
AgRg no REsp. 699.224/PR, Rel. Min. Aldir
Passarinho Júnior, j. em 12.04.05).

Apelação cível. Embargos do devedor. Juros
extorsivos. Inteligência dos arts. 1.062 e 1.063,
ambos do Código Civil brasileiro. Sentença
mantida.
1 - À inteligência dos arts. 1.062 e 1.063, ambos
do Código Civil brasileiro, a taxa de juros
moratórios, quando não convencionada, será
de 6% ao ano, e serão também de 6% ao ano
os juros devidos por força de lei ou quando as
partes os convencionarem sem taxa estipulada.
2 - É permitido, mas só por cláusula expressa,
fixar juros ao empréstimo de dinheiro ou outras
coisas fungíveis, conforme disposto no art.
1.262 do Código Civil brasileiro.
Recurso não provido (TAMG, 2ª Câm. Civil, Ap.
Cível nº 343.733-4, Rel. Juiz Batista Franco, j.
em 20.11.01).

O Código Civil de 2002, por sua vez,
introduziu importantes modificações no ordena-
mento jurídico pátrio ao estabelecer, em seu art.
501, que:

Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins
econômicos, presumem-se devidos juros, os
quais, sob pena de redução, não poderão
exceder a taxa a que se refere o art. 406, per-
mitida a capitalização anual.

O art. 406, por sua vez, dispõe:

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem
convencionados, ou o forem sem taxa estipula-
da, ou quando provieram de determinação da
lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em
vigor para a mora do pagamento de impostos
devidos à Fazenda Nacional.

A jurisprudência tem afirmado que a taxa
em vigor para a mora do pagamento de impostos
devidos à Fazenda Nacional é aquela prevista no
art. 161, § 1°, do CTN, ou seja, de 1% ao mês, e
não a taxa Selic.

Como foi demonstrado, o Código Civil de
1916 e a Lei de Usura previam taxa de juros de
6% ao ano, quando não estipulada em contrato.
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Não obstante, foi requerida pelo embargante a
aplicação da taxa de juros de 1% ao mês, motivo
pelo qual não poderá ser fixada taxa inferior, sob
pena de julgamento ultra petita.

Por tudo que foi exposto, conclui-se que
deve ser aplicada ao débito do embargante a taxa

de juros de 1% ao mês, conforme requerido em
suas razões recursais.

Com tais considerações, nego provimento
à primeira apelação e dou provimento à segunda,
para reduzir a taxa de juros incidente sobre o
débito para 1% ao mês.

-:::-

INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EMPRESA DE TURISMO - VÔO INTERNACIONAL -
ALTERAÇÃO - EMBARQUE - NÃO-OCORRÊNCIA - VALOR - FIXAÇÃO - SALÁRIO MÍNIMO -

INADMISSIBILIDADE - HONORÁRIOS DE ADVOGADO

- Se a empresa de turismo não envia os bilhetes aéreos ao passageiro e, repentinamente, faz
alterações no vôo, companhia aérea e horário, é responsável por eventuais erros, como o não-
embarque do passageiro, mormente se não se tem certeza de que os dados realmente foram
transmitidos por ligação telefônica àquele, configurando-se, assim, o dano moral, para o qual
basta o sofrimento injustamente imposto ao autor.

- Reforma-se a sentença adequando-se o valor da indenização, expresso em salários mínimos,
em quantia certa.

- Mantêm-se os honorários da sucumbência arbitrados em 15% sobre a condenação por serem
exorbitantes.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.0000.00.498159-5/000 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
FRANCISCO KUPIDLOWSKI

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 2.0000.00.498159-5/000, da
Comarca de Belo Horizonte, sendo apelante
Idéias Turismo Ltda. e apelada Wanira Oliveira de
Albuquerque, acorda, em Turma, a Décima
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais NEGAR PROVIMENTO,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Presidiu o julgamento a Desembargadora
Eulina do Carmo Almeida, e dele participaram os
Desembargadores Francisco Kupidlowski
(Relator), Hilda Teixeira da Costa (Revisora) e
Fábio Maia Viani (Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2005.
- Francisco Kupidlowski - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Francisco Kupidlowski - Pressu-
postos presentes. Conhece-se do recurso.

Contra uma sentença que, na Comarca
de Belo Horizonte - 14ª Vara -, julgou proce-
dente o pedido indenizatório surge a presente
apelação interposta por Idéias Turismo Ltda.,
que, pretendendo reforma, alega inexistência
do dano moral, porque a autora foi comunicada,
através de ligação telefônica, sobre o horário do
vôo; portanto, o atraso para o embarque seria
de responsabilidade da apelada. Aduz, ainda,
exorbitância na condenação nos danos morais
e honorários da sucumbência.

Data venia, razão não assiste à apelante.



Manuseando os autos, verifica-se que a
contratação do pacote de viagem para a partici-
pação em congresso internacional realizou-se
através de e-mail e telefonemas, tendo a
empresa de turismo olvidado em emitir e enviar
os bilhetes aéreos à autora.

Ademais, o preposto da ré afirmou em
seu depoimento (f. 131/132) que “a coisa foi
feita no sufoco, em cima da hora e que a auto-
ra não recebeu nenhuma informação por
escrito”, apenas recebeu um aviso de mudança
de companhia aérea, data e horário através de
um telefonema. Ora, isso é uma desídia da
agência de viagens, pois não agiu com presteza
em sua obrigação, podendo ocasionar con-
fusões, como a noticiada nos autos.

A alegação de que não se exige documen-
to escrito para a confirmação de dados de viagens
é verdadeira; contudo, isso é uma providência
mínima que demonstra a seriedade e o cuidado
das partes, servindo até de prova para casos de
pessoas desavisadas e distraídas.

Tendo em vista a impossibilidade do
embarque da passageira autora, a ré providen-
ciou pagar todas as despesas gastas no trecho
Belo Horizonte-São Paulo, valendo a decla-
ração do preposto da ré: “...que o depoente
acredita que tinha responsabilidade com a auto-
ra, por isso, resolveu pagar as despesas nar-
radas na inicial”.

O fato de a autora ser perita aposentada
não significa que ela está alienada do mundo
científico e que, portanto, congressos e reu-
niões não lhe acrescentam nada. Isso é um
valor subjetivo, sendo impertinente a alegação
da recorrente.

No que tange ao pedido de minoração da
verba indenizatória, razão não assiste à
apelante, pois o dissabor e o sofrimento experi-
mentados pela autora são incontestáveis, valen-
do a comparação de que, para casos de inscri-
ção anômala do nome de devedor nos cadas-
tros de restrição ao crédito, a Jurisprudência
deste Tribunal adota o patamar determinado na
sentença, contudo, expresso em quantia certa.
Esta adequação material será feita no disposi-
tivo deste voto.

Finalmente, o arbitramento em 15%
sobre a condenação a título de honorários da
sucumbência é pertinente, tendo em vista a
habilidade, o trabalho e zelo profissional, pelo
que desmerece qualquer retificação.

Com o exposto, nega-se provimento à
apelação; entretanto, retifica-se o dispositivo
sentencial para quantificar em R$ 6.000,00 o
valor arbitrado a título de danos morais.

Custas do recurso, pela apelante.
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-:::-

INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - CARTÃO BANCÁRIO - FURTO - BLOQUEIO
TARDIO - CONTA CORRENTE - SAQUE - CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA -

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

- Cumpre ao correntista zelar pela posse e guarda de seu cartão bancário, preservando ainda
o sigilo de sua senha.

- A existência de prova de que os saques, via cartão de débito automático, foram efetuados na
conta bancária de correntista, vítima de furto, antes do efetivo bloqueio do aludido cartão junto
ao banco, afasta a possibilidade de se impor à instituição financeira qualquer responsabilidade
decorrente do prejuízo.

APELAÇÃO CÍVEL N° 508.514-1 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. GUILHERME
LUCIANO BAETA NUNES
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Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 508.514-1, da Comarca
de Belo Horizonte, sendo apelante Cláudia
Morais Colombarde e apelado Banco Bradesco
S.A., acorda, em Turma, a Décima Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais NEGAR PROVIMENTO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
José Affonso da Costa Côrtes, e dele partici-
param os Desembargadores Guilherme Luciano
Baeta Nunes (Relator), Unias Silva (Revisor) e D.
Viçoso Rodrigues (Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado, na íntegra, pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 4 de agosto de 2005. -
Guilherme Luciano Baeta Nunes - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Guilherme Luciano Baeta
Nunes - Cuida-se de recurso de apelação, inter-
posto por Cláudia Morais Colombarde, contra-
riando a sentença proferida às f. 110/115, pela
qual o ilustre Juiz singular julgou improcedente
o pedido objeto da ação de indenização aforada
em face de Banco Bradesco S.A.

A apelante, em suas razões recursais de
f. 125/130, aduz, em resumo, que, considerando
a hora em que aconteceu o furto de sua bolsa e
o horário alusivo aos saques em sua conta cor-
rente, não decorreu tempo suficiente para que
sua senha tivesse sido descoberta; que o
ressarcimento postulado é justo, haja vista que,
no mesmo dia do furto de seus pertences, provi-
denciou o cancelamento/bloqueio do cartão; que
o documento de f. 77 foi juntado intempesti-
vamente, e não seria possível a realização dos
saques no curto espaço de tempo entre o furto e
as operações realizadas.

O apelado ofertou as contra-razões de f.
133/142, rechaçando, por inteiro, a tese recursal.

A apelação está desprovida de preparo,
haja vista que a apelante litiga sob o pálio da
gratuidade de justiça.

Presentes os pressupostos de admis-
sibilidade, conheço do recurso.

Emerge destes autos que a autora, sob a
narrativa de que teve seu cartão bancário furta-
do no dia 26.07.03 e de que promoveu o
necessário bloqueio, mas que, mesmo assim,
foram realizados vários saques em sua conta
corrente, almeja ser indenizada por danos
morais e materiais, sendo estes no montante de
R$ 607,12.

O ilustre Juiz singular, consoante consta
da decisão de 110/115, mediante o seu livre e
motivado convencimento, depois de sopesar os
fatos e o contexto probatório, acabou por julgar
improcedente a pretensão indenizatória, decor-
rendo daí o inconformismo recursal.

Ab initio, é relevante anotar que, nos dias
atuais, não há dúvida acerca da possibilidade
da reparação civil pela configuração do dano
moral puro, decorrente, em tese, de toda e qual-
quer lesão à honra ou aos transtornos ofensivos
do patrimônio imaterial do cidadão, até porque
tal instituto ganhou força com o advento da
Carta Magna vigente.

Na hipótese em exame, muito embora
seja verdade que a autora tenha sido vítima do
delito de furto, o contexto probatório, data
venia, não abona a tese sustentada na exordial
de que o réu esteja obrigado a promover a
reparação de danos, postulada pela correntista.

Sabe-se que, para o surgimento do direito
à reparação, faz-se necessária a presença de
três elementos: a prática de um ilícito, o resultado
danoso e o nexo causal entre uma e outro.

Partindo dessa realidade, considerando a
detida análise dos contornos apresentados na
questão, nem mesmo diante de um esforço her-
cúleo, pode-se admitir que o banco réu seja
responsabilizado pelo prejuízo experimentado
pela autora, seja ele material ou moral.
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Não há, na presente hipótese, sequer indí-
cios de que o réu tenha obrado com dolo ou culpa.

Está bem delineado nestes autos que
todos os saques efetuados através de débito
automático na conta corrente da autora, sem
exceção, foram realizados anteriormente ao
bloqueio do aludido cartão.

Necessita ser dito que cumpre ao corren-
tista zelar pela posse e guarda do seu cartão
bancário, preservando ainda o sigilo de sua senha,
o que não ocorreu, visto que, junto do cartão
bancário, o autor dos saques teve acesso à referi-
da senha. Agrava a culpa da correntista o fato de
ela ter mantido, junto ao cartão, a certidão de regis-
tro do seu filho, pois a data de nascimento deste
representa a senha permissora da movimentação
bancária, facilitando, obviamente, a consumação
da prática delituosa.

O fato de as operações aparecerem como
consumadas no dia 28.07.03 tampouco socorre
os interesses da apelante, isso porque é prática,
em razão da falta de expediente bancário aos
sábados, domingos e feriados, os saques, paga-
mentos e demais operações bancárias realizadas

nesses dias serem computados como se fossem
concretizados no primeiro dia útil seguinte.

Não tenho dúvida de que a autora foi
negligente ao descuidar de sua bolsa com seus
pertences, incauta ainda ao manter junto do seu
cartão bancário os elementos a informar sua
senha, não podendo, pois, impor ao banco a
responsabilidade de arcar com os prejuízos
advindos do seu comportamento.

Assim, a existência de prova a demonstrar
que os saques, via cartão de débito automático,
na conta bancária da correntista vítima de furto,
foram todos efetuados antes do efetivo bloqueio
do aludido cartão junto ao banco, afasta a possibi-
lidade de se impor à instituição bancária qualquer
responsabilidade decorrente do prejuízo.

Com essas considerações, nego provi-
mento ao recurso.

Custas recursais, pela apelante, mas
suspensa a sua exigibilidade, na forma do art.
12 da Lei 1.060/50.

-:::-

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - PRONTUÁRIO MÉDICO - AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE - NÃO-
OCORRÊNCIA - ÉTICA MÉDICA - VIOLAÇÃO - REQUISIÇÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE

- De acordo com o Código de Ética Médica e a Instrução nº 153/85 da Corregedoria de Justiça
do Estado de Minas Gerais, a entrega de documentos contendo dados de interesse médico às
instituições públicas ou privadas, sem a devida e expressa autorização do paciente, de seu
responsável legal ou sucessor, viola a ética médica. Sua requisição judicial deverá ser determi-
nada apenas quando houver interesse público que a recomende para a instrução de processos
judiciais; entretanto, deverão ser adotadas providências que resguardem o sigilo profissional da
classe médica.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.0000.00.511572-8/000 - Comarca de Uberlândia - Relator:
Des. ANTÔNIO SÉRVULO

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Agravo de Instrumento nº 2.0000.00.511572-
8/000, da Comarca de Uberlândia, sendo agra-
vante Hospital e Maternidade Santa Clara Ltda.
e agravado Nutrifisio Ltda., acorda, em Turma,

a Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO E, DE OFÍCIO,
EXTINGUIR O PROCESSO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Domingos Coelho, e dele participaram os
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Desembargadores Antônio Sérvulo (Relator),
José Flávio de Almeida (1º Vogal) e Nilo
Lacerda (2º Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2005.
- Antônio Sérvulo - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Antônio Sérvulo - Trata-se de
agravo de instrumento interposto nos autos da
ação de exibição de documentos ajuizada por
Hospital e Maternidade Santa Clara Ltda., em
desfavor de Nutrifisio Ltda., contra decisão que
deferiu a exibição de prontuários médicos solici-
tados pela agravada.

Requer o agravante seja dado provimento
ao presente agravo, reformando a decisão
monocrática, sob a alegação de que o sigilo médi-
co profissional, instituído em favor do paciente,
conforme Resolução nº 1.605/2000 do Conselho
Federal de Medicina - CFM, é dever inerente ao
desempenho da profissão médica, cujo não-
atendimento caracteriza infração ética, penal e
cível. Alega, ainda, que a decisão fere, de maneira
temerária, seus direitos, quando não lançada aos
perigos de lides indenizatórias por conta de prova
perfeitamente realizável por outros meios.

Em contraminuta, requer a agravada o
improvimento do presente agravo, determinando
o regular prosseguimento da ação, com a exi-
bição dos documentos relacionados na inicial,
mediante acesso restrito às partes, sob pena de
se permitir a utilização do sigilo médico para
encobrir ilicitudes por instituições de saúde.
Sustenta que, nos autos, não se cogita da pres-
tação de informações acerca dos males sofridos
pelos pacientes, sendo objeto de sigilo profis-
sional, mas especificamente das datas e do
número de atendimentos prestados.

Informações prestadas pelo MM. Juiz
monocrático, mantendo a decisão agravada.

Presentes os pressupostos de admissibi-
lidade, conheço do agravo. 

Dispõe o art. 130 do CPC:

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias à
instrução do processo, indeferindo as diligências
inúteis ou meramente protelatórias.

Ao requerer uma prova, incumbe à parte
indicar o fato a provar e o meio de prova a ser
utilizado. Com relação ao réu, já na contestação
deve alegar:

Toda a matéria de defesa, expondo as razões
de fato e de direito, com que impugna o pedido
do autor e especificando as provas que pre-
tende produzir (art. 300 do CPC).

O agravado requereu a exibição dos
prontuários médicos dos pacientes arrolados
em documentos acostados aos autos, para a
análise de datas e do número de atendimentos
prestados, objetivando o recebimento de seu
crédito, correspondente à diferença entre os
valores efetivamente pagos a partir de agosto
de 2002 e aqueles contratados. 

O Conselho Regional de Medicina do
Estado de Minas Gerais, sobre a matéria, soli-
citou, e foi editada a Instrução nº 153/85 pela
Corregedoria de Justiça:

Considerando, sobretudo, a necessidade de
resguardar o sigilo profissional da atividade
médica, o que é protegido pela lei, resolve:
1 - Os MM. Juízes de Direito deverão se abster
de requisitar papeletas, prontuários médicos ou
fichas de observações clínicas para a instrução
de processos judiciais, procedimento este que
não inibe a iniciativa do próprio interessado.
2 - Havendo interesse público que recomende a
requisição daqueles expedientes, deverão os
MM. Juízes de Direito diligenciar no sentido de
resguardar o sigilo profissional da classe médica
e o interesse das partes.

Em meu entendimento, a decisão agra-
vada está incorreta e merece ser alterada.

Com a presente ação de exibição de docu-
mentos, a agravada pretende a apresentação de



prontuários médicos e fisioterápicos de que cons-
tam os atendimentos em que participou para pos-
sibilitar a demonstração da exata quantificação do
crédito a ser exigido.

Ocorre que os referidos prontuários
trazem, conseqüentemente, informações acerca
do diagnóstico dos pacientes, do tratamento a
eles ministrados, do tempo de duração desses
tratamentos, etc., o que, inegavelmente, constitui
fatos a cujo respeito, em razão de sua profissão,
os médicos deveriam guardar sigilo (art. 406, II,
do CPC), sob pena de, ocorrendo a transgressão
dessa regra, incorrerem na prática do delito de
violação de segredo profissional, como tal tipifi-
cado no art. 154 do CP.

Em conformidade com a Instrução nº
153/85 da Corregedoria de Justiça, a requisição
de prontuários, papeletas médicas etc., apenas
deve ser autorizada nos casos em que haja
interesse público (não particular, como o é o pre-
sente caso) que recomende tal procedimento,
mas, ainda assim, deverá ser resguardado o
sigilo profissional da classe médica e o interesse
da parte envolvida.

Para melhor elucidação da questão relativa
ao segredo profissional ou ética médica, é impor-
tante registrar que, apesar de existirem decisões
em sentido contrário nos tribunais inferiores, o eg.
Superior Tribunal de Justiça, através de sua 4ª
Turma, quando do julgamento do REsp. nº
159.527/RJ (Registro nº 97.0091690-1), teve opor-
tunidade de proclamar:

Sigilo médico. Ética médica. Prontuário.
Clínica. Seguradora.
Viola a ética médica a entrega de prontuário de
paciente internado à companhia seguradora
responsável pelo reembolso das despesas.
Recurso conhecido e provido (Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, v.u., j. em 14.04.98, DJU de
29.06.98; RSTJ, 112/224).

Por serem relevantes à questão examina-
da, vale transcrever partes do voto do eminente
Ministro Relator, na parte em que tratou do sigilo
do profissional médico:

Consta do voto do em. Min. Décio Miranda:

“Os preceitos contidos no aludido Código são
normas jurídicas especiais, porquanto sub-
metem determinada classe profissional e
conferem aos Conselhos atribuições voltadas
ao asseguramento da eficácia das normas
deontológicas. Portanto, os médicos registra-
dos nos Conselhos Regionais são obrigados
à observância e cumprimento das normas
contidas no Código de Ética Médica, sob
pena de sanção.
Esta conduta, conforme os padrões do Código
de Ética Médica, é devida, também, por aqueles
médicos que estão submetidos às relações de
trabalho, fundadas, inclusive, na CLT. Este
entendimento deflui, naturalmente, da exegese
e aplicação da lex specialis.
Constam da Resolução 1.246/88 do Conselho
Federal de Medicina as seguintes disposições:
Capítulo IX Segredo Médico
É vedado ao médico:
‘Art. 102. Revelar fato de que tenha conheci-
mento em virtude do exercício de sua profissão,
salvo justa causa, dever legal ou autorização
expressa do paciente.
Parágrafo único. Permanece essa proibição:
a) mesmo que o fato seja de conhecimento
público ou que o paciente tenha falecido;
b) quando do depoimento como testemunha.
Nesta hipótese, o médico comparecerá perante
a autoridade e declarará seu impedimento’.
‘Art. 108. Facilitar o manuseio e conhecimento
de prontuários, papeletas e demais folhas de
observações médicas sujeitas ao segredo
profissional, por pessoas não obrigadas ao
mesmo compromisso’.
Para a proteção do sigilo profissional, o nosso
ordenamento ainda contempla normas
esparsas, como a do art. 144 do Código
Civil/1916: ‘Ninguém pode ser obrigado a
depor sobre fatos, a cujo respeito, por estado
ou profissão, deva guardar segredo’, e a do
art. 154 do Código Penal: ‘Revelar alguém,
sem justa causa, segredo de que tem ciência
em razão de função, ministério, ofício ou
profissão, e cuja revelação possa produzir
dano a outrem’.
O Conselho Federal de Medicina, inúmeras
vezes chamado a se pronunciar sobre o tema,
consignou:
‘Resta-nos reafirmar que o prontuário do
paciente, contendo dados de interesse
médico, não é instrumento de cobrança de
serviços, e sim repositório de sua vida
médica, pertencendo a ele, paciente, e à
instituição que tem a sua posse no sentido
físico e é responsável pela sua guarda (...).
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Outra coisa, porém, é a instituição presta-
dora de serviços médicos ser obrigada a
enviar os prontuários aos seus contratantes
públicos ou privados. As razões elencadas
pelo consulente são mais do que suficientes
para julgarmos impróprio tal procedimento’
(Processo 4.842-93, f. 88).
‘Conclusão. Os princípios e fundamentos
doutrinários do segredo médico, capitulados na
legislação vigente e consagrados em farta
jurisprudência permite-nos concluir: 1º) o segre-
do médico é espécie de segredo profissional,
indispensável à vida em sociedade - e por isso
protegido por lei e cuja revelação, seja pelas
informações orais, seja através de papeletas,
boletins, folhas de observação, fichas, relatórios
e demais anotações clínicas está vedada não
somente aos médicos, como também a todos
os funcionários e dirigentes institucionais’ (Proc.
429/93).
A doutrina referenda e se ampara nesses
precedentes:
‘Por fim, entende-se também que a instituição
prestadora de serviços não está obrigada a
enviar, mesmo por empréstimo, os pron-
tuários aos seus contratantes públicos ou pri-
vados (Parecer-Consulta CFM nº 02/94). Mais
recentemente, através do Parecer-Consulta
nº 05/96, ficou patente, mais uma vez, que ‘o
diretor clínico não pode liberar cópia de pron-
tuários de paciente para Conselhos de Saúde,
porém tem o dever de apurar quaisquer fatos
comunicados, dando-lhes conhecimento de
suas providências, sob pena de responsabili-
dade ética ou mesmo criminal’. Nem mesmo à

Justiça, conforme definiu o Supremo Tribunal
Federal em acórdão do Recurso Extraor-
dinário Criminal nº 91.218-5/SP, 2ª Turma,
negando direito de requisição da ficha clínica
e admitindo apenas ao perito o direito de con-
sultá-la, mesmo assim obrigando-o ao sigilo
pericial, como forma de manter o segredo
profissional)’ (Genival Veloso de França,
Comentários ao Código de Ética Médica,
1997, p. 93)” (Revista citada, p. 228/231).

Dessa forma, entendo não ser possível a
requisição judicial de exibição de documentos,
por ferir o sigilo e a ética médica, expondo
demasiadamente os pacientes, mesmo que
com acesso restrito às partes, e por não se
tratar de requisição de interesse público.

Se o agravado pretende comprovar a
prestação dos serviços, deve-se valer de procedi-
mento próprio, quando poderá demonstrar o que
alega, através de prova pericial ou de outras
provas.

Diante do exposto, dou provimento ao
agravo, para reformar a decisão agravada, e,
diante da impossibilidade do pedido, de ofício,
extingo o processo com base no art. 267, VI, do
CPC.

Condeno o agravante em custas e hono-
rários advocatícios, que fixo em R$ 300,00, nos
termos do art. 20, § 4º, do CPC.

-:::-

EMBARGOS DO DEVEDOR - CONTRATO DE CONSÓRCIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
NÃO-CARACTERIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO

- Ainda que se trate de documento particular subscrito pelo devedor e assinado por duas teste-
munhas, o contrato de consórcio não constitui título executivo, tendo em vista que lhe falta a
certeza e a liquidez do débito, já que as prestações devidas são reajustadas de acordo com o
valor de mercado do bem objeto do plano, sendo, por isso, variáveis.

APELAÇÃO CÍVEL N° 2.0000.00.512837-8/000 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
RENATO MARTINS JACOB

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível n. 2.0000.00.512837-8/000,
da Comarca de Belo Horizonte, sendo apelante

Raimundo Francisco da Silva e apelada União
Administradora de Consórcios Ltda., acorda,
em Turma, a Décima Quarta Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
DAR PROVIMENTO.



Presidiu o julgamento o Desembargador
Dárcio Lopardi Mendes (Revisor), e dele parti-
ciparam os Desembargadores Renato Martins
Jacob (Relator) e Dídimo Inocêncio de Paula
(Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2005.
- Renato Martins Jacob - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Renato Martins Jacob - Trata-se
de apelação aviada por Raimundo Francisco da
Silva contra a respeitável sentença de f. 30/31,
que julgou improcedente o pedido formulado nos
embargos do devedor ajuizados contra União
Administradora de Consórcio Ltda., condenando
o apelante no pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, arbitrados em 10%
sobre o valor da execução, ficando suspensa a
exigibilidade daqueles, por estar litigando sob o
pálio da assistência judiciária.

Inconforma-se o apelante, inicialmente,
com o reconhecimento de que os contratos de
adesão e alienação fiduciária objetos da pre-
sente execução são títulos executivos extraju-
diciais, alegando que o valor não é certo, pois
as parcelas são variáveis, dependendo do
preço do automóvel. 

Sustenta que o apelado não cumpriu o
disposto no art. 614, II, do CPC, uma vez que
não juntou demonstrativo do débito atualizado.

Afirma que o valor executado está muito
acima do valor devido. 

Contrariedade recursal deduzida às f.
37/43, 234/235, pugnando pela manutenção da
sentença.

Recurso regularmente processado.

Conheço do recurso, porque presentes
os pressupostos de admissibilidade.

In casu, trata-se de execução fundada em
contratos de adesão para participação em grupo
de consórcio (f. 13) e de alienação fiduciária em
garantia firmado após a contemplação do ora
apelante (f. 11/12), ambos subscritos pelo deve-
dor e firmados por duas testemunhas.

Com efeito, analisando a existência de
título executivo, o julgador não se limita a veri-
ficar se a representação documental do crédito
apresentada como título executivo se ajusta a
uma das hipóteses previstas no art. 585, II, do
CPC, cumprindo-lhe também averiguar se a
pretensão do credor encontra-se quantificada. 

Além da planilha juntada com a inicial, em
que não é possível acompanhar como o credor
chegou ao débito que procura cobrar, a ação de
execução, a meu aviso, já não poderia ter prospe-
rado, em virtude da ausência dos requisitos exigi-
dos pelo art. 586 do CPC.

No título executivo, o crédito deve vir repre-
sentado de tal forma que daí resulte sua liquidez,
certeza e exigibilidade.

A certeza do crédito refere-se à sua identifi-
cação, e não à sua existência, ou seja, identificar
é saber a natureza e o objeto da obrigação.

A liquidez consiste na indicação límpida
do quantum, na própria literalidade do título, e a
administradora de consórcio, para apurar a con-
tribuição mensal devida, vale-se do preço do
bem na data da realização da assembléia de
contemplação, como previsto no próprio contra-
to, não indicando sequer se em tabela aprovada
pelo fabricante ou por algum órgão público (f. 13
dos autos da execução).

Ora, se o preço do veículo, seja novo ou
usado, é variável, mês a mês, a base de cálculo
do débito mensal se torna quantitativamente
incerta, e, por conseguinte, o valor que dela
decorra não poderá ser líquido.

Ressalte-se que não basta, in casu, para
se considerar presente o atributo da liquidez,
que o valor exato do crédito a ser satisfeito
possa ser determinado, ou mesmo determinável
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através de meras operações aritméticas, a partir
de fatores já dados no próprio título ou fixados
em lei. O valor das prestações não é conhecido
previamente, sujeitando-se a diversos fatores,
tais como a variação de preço do veículo, sua
retirada de linha pelo fabricante, o alongamento
do prazo do contrato, e até mesmo outras
situações advindas de novas regras do Banco
Central, que disciplina o sistema de consórcio.

Assim, desde a sua origem, o título em
execução não possui certeza e liquidez,
porquanto o valor da dívida varia de acordo com
o de mercado do bem, impossibilitando a
definição, com segurança, do débito.

Destarte, inexistindo certeza quanto ao
valor expresso no contrato, conseqüentemente,
não será o título líquido nem exigível.

O Superior Tribunal de Justiça de há muito
vem se manifestando em tal sentido, deixando
assentado o eminente ministro Ruy Rosado de
Aguiar, no acórdão de julgamento do REsp.
170.422/SP, publicado no DJU de 28.09.98, p. 73:

... a jurisprudência de ambas as Turmas que
compõem a Segunda Seção firmou o entendi-
mento de que o contrato de adesão a consórcio
para aquisição de bens móveis não constitui
título executivo extrajudicial, uma vez que
carece dos requisitos de certeza e liquidez.
Descabe aqui falar-se em apuração do débito
por simples cálculos aritméticos; o fato é que o
valor devido oscilará conforme o preço de mer-
cado do bem; daí a iliquidez do título que o
recorrido pretendeu executar.

No mesmo sentido:

Consórcio. Aquisição de veículo. Execução
para cobrança de crédito, com base em con-
tratos e prestação de contas. Impossibilidade,
pela falta de título líquido, certo e exigível.
Caso em que se requer o processo de conhe-
cimento, segundo precedentes da 3ª Turma
do STJ: REsps. 19.296, 19.297 e 26.421.
Recurso especial conhecido e provido (REsp.
66.193/PR, Rel. Min. Nilson Naves, DJU de
22.08.95, p. 32.360).

Execução. Contrato de adesão para a
aquisição de bens móveis sob o sistema de

consórcio. Título executivo. Liquidez e certeza.
Não constitui título hábil a embasar a execução
o contrato de consórcio para a aquisição de
bens móveis, visto não conter ele a obrigação
de pagar quantia determinada. Precedentes do
STJ. Recurso especial não conhecido (REsp.
55.067/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU de
27.11.95, p. 40.892).

Consórcio para a aquisição de veículo. Contrato
de adesão. Execução. Impossibilidade, por não
se tratar de título líquido, certo e exigível. Prece-
dentes da 2ª Seção do STJ. REsps. 19.296,
55.667 e 66.193. Recurso especial conhecido e
provido (REsp. 167.086/SP, Rel. Min. Nilson
Naves, DJ de 10.10.98, p. 93).

Título executivo extrajudicial. Descarac-
terização. Contrato de adesão de consórcio de
veículos. Valor executivo que não pode ser
reconhecido em face da indefinição do valor
originário do débito que depende do preço de
mercado do bem. O entendimento consagrado
no STJ é no sentido de que o contrato de
adesão de consórcio de veículos, em face da
indefinição do valor originário do débito,
dependente que é do preço de mercado do
bem, não se configura como título executivo
(4ª T., REsp. 282.700/GO, Rel. Min. Aldir
Passarinho Júnior, DJU de 04.02.02).

Execução. Contrato de adesão a grupo de
consórcio. Precedentes da Corte.
1. Já assentou a Corte que o contrato de adesão
a grupo de consórcio não é título executivo,
porque lhe falta a certeza e a liquidez.
2. Recurso especial conhecido e provido
(REsp. 218.381/SP, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJU de 29.03.04, p. 229). 

Citem-se, ainda, arestos de outros tribunais:

Execução de título extrajudicial. Embargos do
executado. Contrato de consórcio. Execução de
saldo devedor. Ausência de título executivo. O
contrato de consórcio não é título hábil a
embasar ação de execução, conforme entendi-
mento da jurisprudência dominante. Apelação
desprovida (TAPR, AC 190.147-7, Rel. Juiz
Rosene Arão de Cristo Pereira, j. em 03.04.02).

Contrato. Consórcio. Execução por título extra-
judicial. Extinção do processo. Ausência de
liquidez, certeza e exigibilidade do título exe-
qüendo. Extinção da execução embargada, por



Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 2.0000.00.513869-4/000,
da Comarca de Belo Horizonte, sendo
apelantes Paulo Afonso Pereira Pedras e outro
e apelada Bradesco Seguros S.A., acorda, em
Turma, a Décima Quarta Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
REJEITAR PRELIMINAR E DAR PARCIAL
PROVIMENTO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Dárcio Lopardi Mendes (Relator), e dele partici-
param os Desembargadores Dídimo Inocêncio
de Paula (Revisor) e Elias Camilo (Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 15 de setembro de 2005.
- Dárcio Lopardi Mendes - Relator. 

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Dárcio Lopardi Mendes -
Conheço do recurso, presentes os seus pressu-
postos de admissibilidade.

Trata-se de recurso interposto contra a
sentença proferida pelo MM. Juiz da 31ª Vara
Cível de Belo Horizonte, nos autos da ação de
cobrança c/c reintegração de posse e indeni-
zação por danos morais proposta por Paulo
Afonso Pereira Pedras e outro contra Bradesco
Seguros S.A., a qual julgou parcialmente proce-
dente o pedido, condenando a ré a devolver o
bem objeto do sinistro, no prazo de 30 dias, sob
pena de multa de R$ 500,00 por dia de atraso, e
ainda condenando os autores no pagamento de
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-:::-

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO - VEÍCULO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ -
AUMENTO DO RISCO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

- Configura-se a hipótese de exclusão da cobertura securitária se o segurado, de forma negli-
gente, contribui decisivamente para o aumento do risco, ao autorizar a condução de veículo a
pessoa que faz uso de bebida alcoólica e dirige embriagada, fato decisivo para a consumação
do evento danoso.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.0000.00.513869-4/000 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
DÁRCIO LOPARDI MENDES

carência de ação. Recurso não provido (1º
TACivSP, AC 851.060-1, Rel. Juiz William
Marinho, j. em 11.11.03).

Consórcio. Execução por título extrajudicial.
Extinção do processo. Valor de mercado.
Contrato cujas parcelas são calculadas com
base no valor de mercado do bem. Liquidez
necessária inexistente. Ausência de título execu-
tivo extrajudicial. Extinção decretada. Recurso
desprovido (1º TACivSP, AC 928.297-9, Rel. Juiz
Everaldo de Melo Colombi, j. em 04.05.05).

Destarte, contaminado o contrato de
adesão pela iliquidez, contaminado estará,
conseqüentemente, o contrato de alienação fidu-

ciária, dele considerada como garantia, em face
de sua acessoriedade, como no caso, elegendo
a apelada exeqüente a via eleita inadequada
para reclamar seu direito, havendo que ser refor-
mada a r. sentença.

Com tais razões de decidir, dou provimento
ao recurso para julgar a exeqüente carecedora da
ação e extinguir o processo de execução, sem jul-
gamento de mérito, nos termos do art. 267, IV, do
CPC.

Condeno a apelada ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da execução.
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custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

Em razões recursais, alegam os apelan-
tes, em preliminar, que há nulidade da sentença
por cerceamento de defesa e, no mérito, que
não há prova de embriaguez do segundo autor
na condução do veículo; que não há de prova
que o veículo estava na contramão direcional;
que é responsabilidade da ré indenizar as peças
faltantes no veículo, que estava sob sua guarda,
devendo assim ser reformada a sentença, para
julgar procedente o pedido exordial.

Cumpre examinar, inicialmente, a preliminar
de nulidade da sentença por cerceamento de defe-
sa, sob o argumento de que não oportunizou a pro-
dução de prova oral deferida à f. 134v.

Observe-se que à f. 131 os apelantes
requereram a produção de prova pericial, para
elucidar as condições em que o veículo foi
entregue à ré e quais os danos por ela causa-
dos; e prova testemunhal, para elucidar as
condições do acidente, bem como para denotar
o descaso da ré em não se posicionar sequer
quanto ao sinistro. O Magistrado de primeiro
grau deferiu a prova testemunhal, f. 134v.

Todavia, após a apresentação da prova
pericial, inclusive quesitos suplementares, o
Magistrado de primeiro grau determinou vista
às partes, para alegações finais, não havendo
irresignação de nenhuma das partes, já que o
despacho ensejou o encerramento da fase de
produção de provas, ocorrendo, a meu juízo, a
preclusão consumativa.

Como se não bastasse, nas alegações
finais de f. 194/200, os apelantes reconheceram
a prescindibilidade da produção de prova oral,
dando-se por satisfeitos com as provas até
então produzidas nos autos, como se vê do
item 13, f. 199, verbis:

Neste contexto, pela robusta dilação probatória
até o presente momento observável, bem
como pelos fundamentos jurídicos já assenta-
dos na exordial, impõe-se o julgamento anteci-
pado da presente demanda, para que seja con-
denada a ré ao pagamento do valor do prêmio

do seguro, bem como para que conste do
comando sentencial que as indenizações efeti-
vamente pagas em decorrência do mesmo, até
o limite de R$ 80.000,00, sejam pagas aos
autores, devendo os valores ser apurados em
liquidação de sentença.

Vê-se, pois, que os apelantes se deram
por satisfeitos em relação à produção de provas,
inclusive requerendo o julgamento antecipado
da lide, não podendo agora, em fase recursal
alegar cerceamento de defesa, por não ter o
Magistrado oportunizado a produção de prova
oral ou testemunhal.

Rejeito a preliminar.

No que diz respeito ao mérito da contro-
vérsia, os documentos de f. 103/113, reportagem
de jornal e relatório policial, demonstram de forma
clara e efetiva que, no dia do acidente, o condu-
tor do veículo Fiat Marea, placa GYO-5080, esta-
va embriagado e conduzia seu veículo na con-
tramão direcional, como ele próprio declarou:

Afirma ter sido detido e trazido ao IML após aci-
dente de trânsito em abalroamento ocorrido no
Anel Rodoviário. Afirma ter ingerido bebidas
alcoólicas (vodka) junto com energético. Relata
que o acidente ocorreu aproximadamente às
4h da madrugada.

O estado de embriaguez e a forma como
ocorreu o evento danoso, na contramão dire-
cional, denunciam o aumento de risco, cabendo
a aplicação do art. 1.454 do CC/1916, atual art.
768, ao estabelecer que, “enquanto vigorar o
contrato, o segurado abster-se-á de tudo quanto
possa aumentar os riscos, ou seja contrário aos
termos do estipulado, sob pena de perder o direi-
to ao seguro”.

É certo que, no caso dos autos, o carro
pertencia ao condutor do veículo no dia do aci-
dente, Eduardo Pentagna Guimarães Pedras, e
o seguro foi contratado com seu pai, Paulo
Afonso Pereira Pedras. Todavia, como se vê
das provas constantes dos autos, principal-
mente a pontuação de f. 105, o veículo era con-
duzido por um jovem que não respeitava as leis
de trânsito, culminando com a efetiva demons-



Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª
Câmara Cível - UG do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, incorporando neste o
relatório de f., na conformidade da ata dos julga-
mentos e das notas taquigráficas, à unanimidade
de votos, EM REJEITAR PRELIMINARES E
DAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2005.
- Kildare Carvalho - Relator. 

Notas taquigráficas 

Proferiram sustentações orais pelo agra-
vante e pelos agravados, respectivamente, os
Drs. Ricardo Martins de C. Teixeira e Élcio
Novaes Ballard. 

O Sr. Des. Kildare Carvalho - Sr.
Presidente. 

Ouvi com atenção as sustentações orais
proferidas pelos ilustres advogados em prol do
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ALVARÁ JUDICIAL - ALIENAÇÃO - BEM IMÓVEL - SUPOSTO HERDEIRO - RESERVA DE
QUINHÃO - INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - LEGITIMIDADE ATIVA - PERÍCIA - 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - NULIDADE

- A legitimidade ad causam do suposto filho para figurar no pólo ativo da ação de requerimen-
to de alvará judicial para alienação de bem imóvel inventariado advém de sua condição de
eventual herdeiro, mais ainda quando a reserva de quinhão já estiver registrada em seu favor,
não possuindo a sentença que extinguiu a ação de investigação de paternidade sem julga-
mento de mérito o condão de elidir tal presunção, sobretudo quando verificado o ajuizamento
de nova investigatória.

- É da essência da prova pericial que seja dada a oportunidade de participação igualitária das
partes em sua realização, restando nula a perícia formalizada sem a intimação de todos os
interessados, reputando-se de nenhum efeito todos os atos subseqüentes que dela dependam. 

AGRAVO N° 1.0273.04.911125-8/001 (em conexão com o AGRAVO DE Nº 1.0273.04.911125-8/002)
- Comarca de Galiléia - Agravante: R.C.S. representado p/ mãe C.C.S. - Agravados: E.S.B., L.O.S., repre-
sentados p/ mãe D.O.M., A.M.B.S.F. representado p/ mãe F.M.O.S., I.F.S. representada p/ avó I.F.S., A.T.C.
representada p/ mãe B.A.C.P. - Relator: Des. KILDARE CARVALHO

tração de imprudência; dirigia alcoolizado, o
que permite e autoriza a seguradora a excluir a
cobertura do seguro contratado.

Registre-se, ainda, que, no contrato enta-
bulado entre as partes, f. 22 e seguintes, pre-
cisamente à f. 34, estão relacionados os riscos
excluídos do seguro, dentre eles os “relativos a
danos ocorridos quando for verificado que o
veículo segurado foi conduzido por pessoa
embriagada ou drogada”.

Todavia, no que diz respeito às peças
que estão ausentes do veículo, como as rodas
e as demais constatadas pelo perito, a segu-
radora é responsável pela reposição ou

reparação em valores equivalentes, tendo em
vista que o veículo estava sob sua guarda, sob
seu poder, obviamente responsável por qual-
quer dano ou eventual roubo de peças.

Ante o exposto, dou parcial provimento
ao recurso para, reformando parcialmente a r.
sentença de primeiro grau, julgar parcialmente
procedente o pedido para acrescentar à devo-
lução do veículo a reposição das peças que
estiverem faltando, mantendo a sucumbência
fixada, tendo em vista que já computou a pe-
quena sucumbência da seguradora apelada.

Custas recursais, pela apelada.

-:::-



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 56, n° 174, p. 59-282, jul./set. 2005 189

agravante e dos agravados. Já havia elaborado
voto escrito; entretanto, percebo que, nesta
assentada, foram juntados pelos agravados, na
sua contraminuta, alguns documentos acerca
dos quais não abri vista ao agravante. Então,
por cautela, converto o julgamento em diligên-
cia para a referida vista, por serem tais docu-
mentos relevantes para o deslinde da causa,
evitando-se posterior argüição de nulidade. 

O Sr. Des. Lamberto Sant’Anna - De
acordo. 

O Sr. Des. Maciel Pereira - De acordo.

Súmula - RETIRADO DE PAUTA PELO
RELATOR, APÓS SUSTENTAÇÕES ORAIS,
PARA ABERTURA DE VISTA AO AGRAVANTE
A FIM DE QUE O MESMO SE MANIFESTE
SOBRE OS DOCUMENTOS JUNTADOS NA
RESPOSTA. 

Notas taquigráficas

O Sr. Presidente (Des. Kildare Carvalho) -
O julgamento deste feito foi retirado de pauta na
Sessão do dia 19.05.2005, a meu pedido, após
sustentações orais, para abertura de vista ao
agravante, a fim de que o mesmo se manifeste
sobre os documentos juntados na resposta. 

Trata-se de recurso de agravo de instru-
mento interposto por R.C.S. representado p/
sua mãe C.C.S. contra a r. decisão proferida
pelo MMº Juiz da Comarca de Galiléia, que, nos
autos da ação de requerimento de alvará judi-
cial para alienação de imóvel rural proposta
pelo agravante e outros, designou a realização
de hasta pública para a arrematação do bem
pertencente aos herdeiros de J.S.F.F. 

Aduz ser herdeiro do falecido J.S.F.F.,
conforme alegado nos autos de ação de inves-
tigação de paternidade em trâmite na Comarca
de Governador Valadares, tendo sido, inclusive,
formalizada a reserva de quinhão hereditário
em seu favor, em sede de inventário e partilha
dos bens deixados pelo falecimento do Sr.
J.S.F.F., conforme consta do respectivo formal
de partilha. Aponta haver concordado com a
alienação de imóvel rural inventariado, desde

que pelo valor de R$ 15.000,00 por alqueire.
Ressalta não haver sido intimado quando da
realização de perícia judicial para avaliação do
imóvel em apreço, bem como para nomeação
de assistente técnico, nem para se manifestar
acerca do valor de avaliação, o que enseja a
nulidade do feito desde então. Finalmente,
assevera ser vil o preço da avaliação pelo qual
foi arrematado o imóvel em tela. 

Em sede de contraminuta, apresentada
por apenas dois dos agravados, suscitam, preli-
minarmente: a) ilegitimidade ad causam do
recorrente para figurar no pólo ativo da ação de
alvará judicial; b) inobservância do disposto no
art. 525, I, do CPC, e ainda, a ilegitimidade pas-
siva do recorrido E.S.B.. No mérito, pugnam
pela manutenção da decisão ora atacada. 

Extrai-se dos autos que R.C.S. e outros
propuseram ação requerendo alvará judicial
para fins de alienação de imóvel rural deixado
em razão do falecimento de J.S.F.F. 

De início, tenho por necessário apresentar
uma breve síntese dos fatos que originaram o
presente recurso.

1. Tendo ocorrido o falecimento do Sr.
J.S.F.F., foi homologado, em sede de ação de
inventário e partilha, o formal de partilha dos
bens por ele deixados (f. 17/19-TJ), no qual
consta a reserva de quinhão hereditário para
eventuais herdeiros, dentre os quais figura o
recorrente. 

2. Conforme plano de partilha apresenta-
do pela inventariante do espólio supra (f. 23/29-
TJ), homologado por sentença à f. 30-TJ, a noti-
ciada reserva de bens aos eventuais herdeiros
consiste em quota-parte de um imóvel rural,
além de outros bens. 

3. À época do inventário, o recorrente
movia ação de investigação de paternidade em
desfavor do autor da mencionada herança. 

4. No entanto, referida ação de investi-
gação de paternidade foi extinta, sem julga-
mento de mérito, com vistas à ilegitimidade



passiva ad causam com fundamento no art.
295, II, c/c o art. 267, I, do CPC, nos termos da
sentença de f. 149-TJ.

5. Interposto recurso de apelação contra
a decisão que extinguiu o feito sem julgamento
de mérito, àquele foi negado provimento,
operando-se o trânsito em julgado da sentença,
arquivando-se o feito. 

6. Extinta a ação de investigação de
paternidade sem julgamento de mérito, noticia o
agravante às f. 253/259 o ajuizamento de nova
ação investigatória, ao que parece, desta feita
proposta em face dos herdeiros do de cujus. 

Conheço do recurso, presentes os pres-
supostos para sua admissão. 

Ab initio, examino as preliminares susci-
tadas pelos recorridos, procedendo à análise da
ilegitimidade ativa ad causam do agravante. 

É cediço que a legitimidade ad causam con-
siste na pertinência subjetiva da ação, portanto,

...legitimados ao processo são os sujeitos da
lide, isto é os titulares dos interesses em confli-
to. A legitimação ativa caberá ao titular do inter-
esse afirmado na pretensão, e a passiva ao tit-
ular do interesse que se opõe ou resiste à pre-
tensão (Humberto Theodoro Júnior, Curso de
Direito Processual Civil. Rio de Janeiro:
Forense, 2002, p. 55). 

Assim sendo, tenho que razão não assiste
aos recorridos, visto que a legitimidade do agra-
vante para figurar no pólo ativo da ação que plei-
teou alvará para a venda de imóvel inventariado
fundamentou-se em sua qualidade de eventual
herdeiro, qualidade essa não desconstituída pela
sentença que extinguiu o processo de investi-
gação de paternidade, sem julgamento de mérito.

Com efeito, citada decisão, por si só, não
tem o condão de desconstituir o registro de
reserva de quinhão do agravante, efetivada nos
autos do inventário, como faz prova o docu-
mento de f. 36-TJ, bem como não consta do
processado tenham os herdeiros legítimos elidi-
do o registro supra. 

Ademais, se a causa de pedir do recor-
rente, configurada nos autos do alvará judicial,
consistia em sua condição de eventual herdeiro
do falecido, Sr. J.S.F.F., tal condição, além de
não desconstituída no registro público, advém
também da propositura de outra ação de inves-
tigação de paternidade. 

Neste ponto, necessário observar que a
primeira ação de investigação de paternidade
foi extinta nos termos do art. 267 do CPC, sem
que tenha sido outorgada a tutela jurisdicional
de mérito às partes, a qual foi reeditada pelo
recorrente em sede da nova investigatória. 

Nestes termos, rejeito a preliminar. 

Também não verifico a alegada ilegitimi-
dade do agravado E.S.B. para figurar no pólo
passivo do presente recurso. 

Isso porque, considerada a decisão ata-
cada, qual seja aquela que determinou a reali-
zação de hasta pública para fins de arrematação
de imóvel inventariado, e tendo sido o apontado
recorrido o arrematante do bem, como se extrai
do auto de arrematação de f. 67-TJ, é também
ele, nos termos em que se apresenta a lide, titu-
lar do interesse que se opõe ou resiste à pre-
tensão do agravante.

Ressalte-se, ainda, que a pretensão
recursal do recorrente visa não à reforma da
decisão atacada, mas à nulidade do processo
de alvará judicial desde a decisão que designou
a realização de prova pericial para a avaliação
do imóvel, fazendo retornar ao status quo ante
a situação dominial do bem, o que, incontes-
tavelmente, afetará o direito do arrematante. 

Afasto, também, esta preliminar. 

No tocante ao apontado descumprimento
do disposto no art. 525, I, do CPC, entendo
equivocados os agravados. 

É que consta dos autos, mais precisa-
mente à f. 76-TJ, procuração outorgada ao
advogado do recorrente, tornando inócua tal
alegação. 
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Rejeito, por fim, esta preliminar. 

Passo, portanto, ao exame do mérito
recursal, que se restringe à verificação da nuli-
dade dos atos processuais formalizados nos
autos da ação de alvará judicial, desde a perícia,
conforme se extrai do pedido de f. 08-TJ.

Aduz o recorrente a ausência de intimação
quando do deferimento de realização de prova
pericial, pelo que não lhe foi dada oportunidade
de nomear assistente técnico ou apresentar que-
sitos, bem como de se manifestar acerca do valor
da avaliação, que considera vil. Acresce que
somente teve ciência da arrematação do bem em
apreço após a realização da praça.

Destaca ainda o agravante que todas as
intimações destinadas ao seu procurador foram
remetidas a endereço diverso do de seu advo-
gado, mais precisamente “para Rua Barão do
Rio Branco, quando o patrono do agravante tem
endereço há mais de 20 anos na Rua Peçanha
nº 381, Centro, Governador Valadares, CEP
35010-160”.

Com efeito, verifico não constar dos
autos prova alguma de que o recorrente tenha
sido intimado da realização da prova pericial,
existindo no caderno processual somente a
prova da intimação dos outros herdeiros sobre
o comando contido no despacho de f. 42v-TJ,
que determinou a intimação das partes para
indicar assistentes técnicos. 

Ora, é da essência da prova pericial que
se dê a oportunidade de participação igualitária
das partes em sua realização, conforme
comando legal contido no § 1º do art. 421 do
CPC, restando flagrante, in casu, a nulidade da
perícia em comento, por ser viciada em sua for-
mação e incapaz, portanto, de produzir efeitos
processuais, devendo, de fato, ser anulada. 

Destarte, e na esteira do art. 248 do CPC,
“Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito
todos os subseqüentes, que dele dependam”.

Corroborando ainda o entendimento da
nulidade da prova pericial, observo que, a
despeito de constar na procuração pública de f.
197-TJ, outorgada pelo agravante aos procu-
radores Ismar Marques de Almeida, José
Urbano Menegheli e Élcio Novais Ballard, o
endereço profissional da Rua Peçanha, nº 381,
Centro, toda notificação judicial enviada aos
seus procuradores (f. 46/48, 55/57) foi destina-
da à Rua Barão do Rio Branco, nº 234/02,
Centro, Governador Valadares. 

Lado outro, imprescindível ressaltar que o
mesmo advogado Élcio Novais Ballard, então
nomeado procurador do menor agravante, tam-
bém comparece nos autos do presente agravo
de instrumento na qualidade de advogado do ora
agravado e também arrematante do imóvel em
questão, Sr. Eduardo Souza Borges, conforme
se comprova nas contra-razões de f. 216/225. 

Logo, verifica-se que o mencionado
advogado está patrocinando interesses distin-
tos no mesmo processo. 

Assim sendo, tenho que razão assiste ao
recorrente, pelo que dou provimento ao recurso
para anular o processo desde a decisão de f.
42v-TJ, que determinou a realização da prova
pericial. 

Custas pelos recorridos, suspensa sua
exigibilidade, exceto quanto ao recorrido,
E.S.B., na forma do art. 12 da Lei 1.060/50, por
litigar sob os auspícios da gratuidade judiciária. 

O Sr. Des. Maciel Pereira - De acordo. 

O Sr. Des. Manuel Saramago - De acordo.

Súmula - REJEITARAM PRELIMINARES
E DERAM PROVIMENTO.

-:::-
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EMBARGOS À EXECUÇÃO - DEVEDOR ORIGINÁRIO - FALECIMENTO EM MOMENTO
ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO DO HERDEIRO - EQUÍVOCO - INEXISTÊNCIA DE

INVENTÁRIO - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS 

- Ao herdeiro do devedor originário falece legitimidade ativa para a oposição de embargos à
execução fiscal, se inexiste nos autos qualquer comprovação da partilha de bens. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.03.962156-0/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Júlio
Otávio Cruz - Apelada: Fazenda Pública do Município de Belo Horizonte - Relator: Des. MANUEL
SARAMAGO 

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 agosto de 2005. -
Manuel Saramago - Relator.

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Manuel Saramago - Conheço
do recurso, pois que presentes os pressupostos
de sua admissão.

No Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública
Municipal, o MM. Juiz singular extinguiu os
embargos à execução fiscal opostos por Julio
Otavio Cruz contra Fazenda Pública Municipal,
sem julgamento de mérito, por ilegitimidade
ativa, ao fundamento de que não foi parte da
execução fiscal em apenso, não ostentando,
em princípio, a qualidade de devedor. 

Irresignado, recorre o embargante, afir-
mando, em síntese, ser co-proprietário do imóvel
no qual recaiu o IPTU em execução, de acordo
com as provas carreadas à f. 60. 

Da cuidadosa análise dos autos, bem
como da execução fiscal em apenso, infere-se
que o Imposto Predial e Territorial Urbano em
execução foi inscrito em dívida ativa em
11.01.97, 17.01.98, 01.01.00 e 30.12.00, em
nome de Julio Serra Cruz.

Penhorado o imóvel objeto da execução
fiscal, em 21.02.03, situado na Rua Alagoas, nº
295, Bairro Funcionários, nesta Capital, Julio
Otavio Cruz, ora apelante, opôs os presentes
embargos à execução, afirmando, dentre
outros, que seu pai, contra o qual foi emitida a
certidão de dívida ativa, cujo nome, aliás, se
encontra grafado incorretamente, Julio Cruz,
faleceu em 10.05.91. 

Sendo assim, em caso como dos autos,
ocorrendo a morte do devedor antes do início
da execução, esta deveria ser ajuizada direta-
mente contra o espólio, representado pelo
inventariante, se não houver a partilha, ou con-
tra os herdeiros, se já existe esta, por aplicação
do art. 568, II, CPC c/c o art. 1º da Lei 6.830/80. 

Aliás, cumpre salientar que assiste à
Fazenda Pública legitimidade concorrente para
requerer o inventário dos bens, in casu, perten-
centes ao contribuinte originário, de acordo com
o art. 988, IX, CPC.

Não obstante, na hipótese em comento, ao
contrário do que afirma o recorrente, a escritura
pública de compra e venda e doação, na qual se
pautou para fazer prova de sua co-propriedade,
não se presta para tanto, a teor do art. 1.245 e §
1º do CC, verbis:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a proprie-
dade mediante a transcrição do título transla-
tivo no Registro de Imóveis. 
§ 1º - Enquanto não se transcrever o título
translativo, o alienante continua a ser havido
como dono do imóvel.

Desta feita, pode-se afirmar que não
merece reparo a r. sentença a quo.
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Pelo que, sem necessidade de maiores
delongas, nego provimento ao recurso. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Schalcher Ventura e Kildare
Carvalho. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - ATO ILÍCITO -
NÃO-CONFIGURAÇÃO - INCÊNDIO - CURTO CIRCUITO - MÁ CONSERVAÇÃO DA REDE
ELÉTRICA - IMÓVEL DADO EM COMODATO - PERDA DOS BENS DO COMODATÁRIO -

CITAÇÃO - IRREGULARIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - AMPLA DEFESA - NULIDADE -
NÃO-OCORRÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

- Em se tratando de imóvel dado em comodato, ainda que verbal, não existe obrigação do
comodante de reparar defeitos no imóvel ou de entregá-lo ao comodatário a ponto de lhe servir,
como acontece na locação, na qual o locador tem o dever de entrega, manutenção e garantia
do bem. Em verdade, o comodatário recebe a coisa tal como está e tem o dever/obrigação de
conservá-la como se fosse sua; não tem o direito nem mesmo ao reembolso de despesas com
a conservação normal, o que ocorre apenas em relação a eventuais gastos extraordinários, por
haver realizado benfeitorias necessárias e úteis no imóvel dado em comodato. 

- Evidenciando-se que o incêndio do qual decorreu a perda do objeto do comodato, bem assim
dos móveis, utensílios, eletrodomésticos e demais pertences do comodatário, se deu sem
causa aparente e supostamente em decorrência de curto-circuito, não há falar em responsabi-
lidade do comodante se inexistem provas de que tenha ele agido com dolo, escondendo vício
oculto da coisa emprestada. 

- Não se verifica a nulidade de citação por eventual irregularidade desse ato processual, se ela não
trouxe qualquer prejuízo à parte que teve ampla possibilidade de defesa e de produção de provas.
- Não trazendo os autos dados concretos e completos a convencer sobre a existência de ato
ilícito em ação/omissão dos réus, ausentes os requisitos e caracterização que levem à respon-
sabilidade indenizatória.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0522.03.000775-4/001 - Comarca de Porteirinha - Apelantes 1º)
Argemiro Silvio Antunes Santos, 2ª) Parceria Conservação Serviços Técnicos Ltda. - Apelados
Argemiro Silvio Antunes Santos, Parceria Conservação Serviços Técnicos Ltda., Cemig-Cia.
Energética de Minas Gerais - Relator: Des. GERALDO AUGUSTO 

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, NEGAR
PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO E
DAR PROVIMENTO AO SEGUNDO.

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2005.
- Geraldo Augusto - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Geraldo Augusto - Conhece-
se dos recursos ante a presença dos requisitos
exigidos à sua admissibilidade. 

Tratam os autos do pedido de indenização
formulado por Argemiro Silvio Antunes Santos



contra a Cemig-Companhia Energética de Minas
Gerais e a empresa Parceria Conservação
Serviços Técnicos Ltda., por danos materiais e
morais que teria sofrido em virtude de incêndio em
sua residência, com perda de móveis, eletro-
domésticos, utensílios e pertences pessoais.

A sentença julgou parcialmente proce-
dente o pedido e condenou a empresa Parceria
Conservação Serviços Técnicos Ltda. a pagar ao
autor indenização por danos materiais, conforme
se apurar em liquidação por artigos, e bem assim
indenização por dano moral no valor de R$
7.000,00; condenou o autor ao pagamento de
metade das custas e honorários do patrono da
Cemig, arbitrados em 10% sobre o valor da
causa, ficando suspensa a execução, nos ter-
mos da Lei 1.060/50, sendo a segunda ré con-
denada a pagar a outra metade das custas.

Os embargos declaratórios interpostos
pelo autor foram acolhidos para declarar que os
honorários advocatícios devidos pelo autor em
relação à empresa Parceria Conservação
Serviços Técnicos e desta em relação àquele,
em razão da sucumbência recíproca entre
ambos, serão compensados (f. 347/348). 

Por seu turno, os embargos declaratórios
interpostos pela ré Parceria Conservação
Serviços Técnicos Ltda. foram rejeitados. 

Irresignados com a sentença, recorreram
o autor e a 2ª requerida. 

Pretende o 1º apelante/autor, em resumo, a
reforma da decisão, para que também seja
imputada a obrigação de indenizar à 1ª ré, Cemig,
e ainda para ver majorado o valor da indenização
por danos morais e revisada a condenação em
sucumbência em relação ao segundo réu, visto
que se encontra sob o pálio de assistência judi-
ciária e, assim, não pode compensar as verbas
específicas, que nem sequer foram arbitradas.

Anota o apelante que o imóvel no qual
residia era de propriedade da Cemig e lhe havia
sido cedido, a título gratuito, pelo que esta
responde duplamente pela responsabilidade,
ainda que não tenha agido com culpa desde

que é concessionária de energia elétrica e
ainda por ser a proprietária do imóvel cedido,
pois é sua a obrigação de zelar pelos cuidados,
observância e troca da fiação elétrica, com o
fim de resguardar o autor. 

A 2ª ré, em seu recurso, busca, prelimi-
narmente, a nulidade da sentença. Alega que
não foi intimada para a audiência de tentativa
de conciliação e que houve irregularidade em
sua citação. 

Ainda preliminarmente, aduz a 2ª apelante
ser parte ilegítima para responder aos termos
desta ação, pois o evento alegado pelo autor não
tem qualquer ligação com ela, desde que o imóvel
pertence à Cemig e já na inicial foi imputada a
culpa a ela.

No mais, argumenta a ré/2ª apelante que
foi incluída no pólo passivo da lide apenas por ter
sido empregadora do autor, não lhe sendo
imputada qualquer responsabilidade pelo evento
e, ademais, porque também inexiste o nexo de
causalidade.

Aduz a 2ª apelante que não foi personali-
zada a culpa; que não pode a responsabilidade
pelo evento recair sobre outro a quem não foi
imputada a autoria; que o nexo causal constitui
dado fundamental da obrigação de ressarcir;
que não é comodatária do imóvel e, ainda que
houvesse cessão de uso, tal não importa em
transferência de responsabilidade do imóvel,
sendo certo que a conservação e a manutenção
permaneceram com a Cemig. 

Anota, outrossim, a 2ª apelante que o
dono do imóvel que cede a sua posse direta
conserva a indireta, a qual lhe permite agir con-
tra terceiros estranhos ao contrato, e que a ela
não se pode imputar qualquer responsabilidade
pelo evento, ainda que se apure a negligência
na conservação do imóvel, pois apenas inter-
mediou a prestação de serviços. 

Por fim, de modo bem fundamentado, a 2ª
apelante refere-se à inexistência da prova dos
danos materiais e morais, da necessidade de que
devam ser eles demonstrados e da necessidade
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de aferir a existência efetiva do dano moral, a fim
de não ser banalizado o instituto.

Examina-se o recurso. 

De plano, de ser anotado que não se
observa nos autos qualquer nulidade do
processo da qual possa decorrer a da sentença. 

Da audiência de conciliação prévia reali-
zada no curso do processo, de fato não participou
a ora 2ª apelante, nem poderia, porquanto ainda
não havia sido citada para integrar a lide.

Ademais, naquele momento, não obtida
a conciliação, o processo teve seu curso pelo
rito ordinário, com a citação da 2ª ré, que ne-
nhum prejuízo processual sofreu, desde que
teve a oportunidade de oferecer a sua defesa e
de produzir as provas necessárias ao deslinde
da questão, resguardando-se, assim, o devido
processo legal e o contraditório a ele inerente. 

A alegada nulidade de citação também não
se verifica, sendo certo que uma eventual e mera
irregularidade decorrente desse ato processual
também não trouxe qualquer prejuízo à parte,
que, conforme anotado, teve ampla possibilidade
de defesa e produção de provas.

Conforme ensina a melhor doutrina, “o
processo, como instrumento de jurisdição, orien-
ta-se sobretudo por princípios, dentre os quais os
da finalidade e da ausência de prejuízo” (STJ, 4ª
T., REsp. 2.835/RJ, Min. Sálvio de Figueiredo, em
1º.10.90) e, nesta hipótese específica, ausente
qualquer prejuízo, não há falar em nulidade da
sentença ou do processo.

Rejeita-se a preliminar. 

Quanto à pretensão preliminar de extinção
do feito, em relação à ré Parceria Conservação
Serviços Técnicos Ltda., por alegada ilegitimi-
dade passiva, a argüição se faz extremamente
rigorosa e não encontra o amparo legal proces-
sual para subsistir.

Conforme a melhor doutrina e no ensina-
mento sempre acatado do emérito professor de

Direito Processual Civil e magistrado Humberto
Thedoro Júnior: 

Se a lide tem existência própria e é uma situação
que justifica o processo, ainda que injurídica seja
a pretensão do contendor, e que pode existir em
situações que visam mesmo a negar in totum a
existência de qualquer relação jurídica material,
é melhor caracterizar a legitimação para o
processo com base nos elementos da lide do
que nos do direito debatido em Juízo.
Destarte, legitimados ao processo são os
sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses
em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular
do interesse afirmado na pretensão, e a passiva
ao titular do interesse que se opõe ou resiste à
pretensão (Processo de Conhecimento, 2. ed.,
Forense, tomo I, p. 75/76).

No mesmo sentido é a lição do insigne
processualista civil e também Magistrado
Ernane Fidélis dos Santos, para quem: 

O direito de ação é abstrato, e a relação
processual, autônoma e independente, sem
nenhuma vinculação com o direito material
deduzido no processo. Em razão desta
abstração e autonomia, não se pode dizer
que só possa propor ação quem seja sempre
o titular de direito e que o pedido só possa ser
feito contra o obrigado da relação de direito
material. Não, afaste-se tal entendimento por
demais pernicioso.

E continua: 

Para se aferir corretamente a noção de “legiti-
midade”, deve-se apegar muito mais à carac-
terística de autonomia da relação processual
do que ao conceito abstrato do direito de
ação. A relação processual é outra (Manual
de Direito Processual Civil, 3. ed., São Paulo:
Saraiva, v. 1, p. 47).

E a jurisprudência segue e alicerça: 

Indenização. Legitimidade passiva ad
causam. Caracterização pela afirmação de
fatos, pelo autor, dos quais decorra respon-
sabilidade teórica do réu. Condição da ação.
Legitimação para a causa. Situação que não
depende da existência dos fatos afirmados
pelo autor, mas de mera afirmação deles.
Segundo a concepção do direito de ação



adotada pelo vigente Código de Processo
Civil, a legitimação para a causa é apenas a
titularidade meramente afirmada do direito
subjetivo, relação ou estado jurídico cuja
existência ou inexistência se pretende tutelar
no processo. Donde à caracterização da legit-
imidade passiva em ação indenizatória basta
que dos fatos afirmados pelo autor decorra
responsabilidade teórica do réu (TJSP, 2ª
Câm. Civil, AI 127.335-1, Rel. Des. Cézar
Peluso, j. em 12.12.89, RT 653/111).

Há de se ressaltar que não se está aqui dis-
cutindo relação contratual alguma, mas o autor/
apelado pretende indenizar-se de determinada
importância a título de reparação do dano pela
prática de um ato ilícito contra si praticado.

Questões relativas a circunstâncias do
ato, exercício em nome de outrem, culpa e
existência de efetivo dano, são matérias de
mérito que ultrapassam esse exame preliminar
da legitimidade daqueles a quem se imputa a
prática do ilícito, bastando, assim, para ultra-
passar os limites da condição de ação (legitimi-
dade), a imputação e os indícios contidos no
processo da responsabilidade imputada. 

Nesta fase, ainda não se analisa nem se
julga o mérito; não se está a dizer sobre a exis-
tência de ilícito, de responsabilidade e de conse-
qüente dever de reparação pela apelante.
Apenas se analisa e se discute a possibilidade
de estar a apelante na lide, no seu pólo passivo.

De fato, com a decisão sobre legitimidade
passiva, por si só, ainda não se está reconhecendo
a culpa nem muito menos a responsabilidade da
apelante, mas, apenas, preliminarmente, verifi-
cando e aceitando, tão-só, a sua qualidade/pos-
sibilidade de estar na lide.

Este reconhecimento de envolvimento no
ilícito, de culpa e conseqüente responsabilidade
é questão ligada à fase posterior, de mérito;
quando, sob o ônus de comprovação do apela-
do/autor, caberá verificar a existência ou não do
liame entre o evento danoso e qualquer conduta
da empresa apelante.

Por ora, para a mera possibilidade de
figuração no pólo passivo, bastam os indícios
superficiais. 

Com este enfoque, rejeita-se a preliminar.

No mais, quanto ao mérito, de ser inicial-
mente anotado que o autor pleiteia indenização
por danos materiais e morais que lhe teriam sido
causados em decorrência de incêndio no imóvel
do qual detinha posse direta e que fora cedido,
pela Cemig, sua proprietária, à 2ª requerida, para
atender à finalidade disposta em contrato de
prestação de serviços de conservação, limpeza,
manutenção de áreas verdes, portarias e outros
serviços correlatos, neste caso, especificamente,
na usina de Mosquito (cláusula primeira, f. 139)
para a residência do empregado da contratada,
que prestaria os serviços no local (cláusula déci-
ma, f. 144).

Também de plano, de ser anotado que
não se discute aqui nenhuma relação traba-
lhista entre o autor e a 2ª requerida, nem con-
tratual, desta em relação à Cemig. 

Por outro lado, embora alegado pelo autor,
também não se trata de relação de consumo, pois
que o pedido não se relaciona direta ou indireta-
mente com a prestação de serviço público de
energia elétrica, realizado pela concessionária,
mas de incêndio provocado pela má conservação
da rede e instalações elétricas internas no imóvel
em questão.

A discussão envolve, pois, responsabili-
dade civil por ato ilícito, com base no art. 159 do
CC/1916, em vigor por ocasião dos fatos noti-
ciados, que estabelece a responsabilidade civil
de indenizar àquele que por ação ou omissão
voluntária causar prejuízo a outrem. 

Em se tratando de responsabilidade civil
decorrente de ato ilícito o Brasil adotou, como
regra, a teoria subjetiva da culpa, segundo a
qual o lesado deve provar o evento danoso, o
dano e o nexo de causalidade. 

E o evento danoso consiste na ação ou
omissão do agente, contrária ao direito, sem a
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qual o resultado lesivo não teria acontecido; é a
ligação entre a conduta antijurídica do agente e
o resultado lesivo para a vítima. 

Há de se anotar que existem casos em que
esta responsabilidade é direta, ou seja, em que o
indivíduo responde pelo fato próprio, decorrente
de suas próprias ações ou omissões; noutros, é
indireta, em que o indivíduo responde pelo fato de
outrem, como, por exemplo, a responsabilidade
dos pais em relação aos filhos menores; o tutor
ou curador, por seus pupilos ou curatelados, sob
seu poder e companhia; o empregador em
relação a seus empregados ou prepostos no
exercício de suas funções e, ainda, a respon-
sabilidade indireta pelo fato da coisa.

Na hipótese e circunstâncias dos autos,
vê-se que o imóvel incendiado pertencia à
Cemig e foi, de fato, cedido em comodato ver-
bal, uma vez que não formalizado o termo de
cessão noticiado no contrato de prestação de
serviços. 

Quanto aos fatos, tem-se que, relativa-
mente ao incêndio, não se apurou, a convencer,
as suas causas exatas, anotando-se, no relatório
de comunicação de serviços feito pelo detetive
inspetor responsável, “...que tudo leva a crer
que: devido ao mau estado da instalação elétrica
daquela casa (conforme informações da vítima),
e ao ‘estalo’ ouvido pelas testemunhas no princí-
pio do incêndio; que disseram se parecer com
um barulho proveniente de um curto circuito, aí
se deu o princípio do incêndio, como a casa seria
toda forrada de madeirite o fogo se alastrou rapi-
damente, tomando conta de toda a casa...” (f.
31); foi, entretanto, descartada a possibilidade de
incêndio criminoso (f. 32).

Não há, pois, relação alguma de causa e
efeito e, portanto, nenhuma responsabilidade
indenizatória que possa ser imputada à empre-
sa Parceria Conservação Serviços Técnicos
Ltda.; não se revela nos autos a existência de
ato ou omissão que possa conduzir à sua culpa,
direta ou indireta pelo evento danoso.

Em relação à ré Cemig, também não se
observa responsabilidade indenizatória, uma

vez que, em se tratando de imóvel dado ao
autor por ela, em comodato verbal, não existia
a obrigação daquela, como comodatante, de
reparar eventuais defeitos existentes no imóvel,
nem de sua entrega ao comodatário a ponto de
lhe servir, como acontece em uma relação
locatícia, na qual o locador tem o dever de
entrega, manutenção e garantia. 

Em verdade, o comodatário recebe a
coisa tal como está e tem o dever/obrigação de
conservá-la como se fosse sua, não tendo o
direito nem mesmo ao reembolso de eventuais
despesas com essa conservação normal. 

Com efeito, o comodatário apenas pode
haver do comodante o reembolso por despesas
relativas a gastos extraordinários com benfeito-
rias necessárias e úteis no imóvel dado em
comodato (arts. 238 a 240 do CC/2002 ou 869
a 871 do Código anterior).

Assim, tem-se que, no comodato, o como-
dante, em regra, não tem obrigações a serem
cumpridas, referindo-se a doutrina a apenas duas
hipóteses que podem surgir, quais sejam:

1ª) reembolsar as despesas necessárias e
úteis, tendo por elas o comodatário o direito
de retenção, quer dizer, poderá reter a coisa
em suas mãos até que seja pago. 
2ª) indenizar o comodatário por vício oculto que,
dolosamente, haja escondido, desde que, por
força do defeito, advenha prejuízo ao como-
datário. Por exemplo, A empresta seu carro a B,
sabendo que os freios estavam defeituosos. B,
por causa de falha nos freios, vem a bater o
carro, machucando-se. A não só não terá direito
a nenhuma indenização, como deverá ressarcir
B de todos os danos por ele sofridos (César
Fiúza, Direto Civil - Curso Completo, 3. ed., Belo
Horizonte: Del Rey, 2000, p. 306).

Com efeito, em relação ao contrato de
empréstimo por comodato, a atual legislação
civil brasileira não sofreu alteração significativa
(arts. 579 e seguintes do Código atual e 1.248 e
seguintes do anterior), estabelecendo, na
primeira parte de seu art. 582, que “o como-
datário é obrigado a conservar, como se sua
própria fora, a coisa emprestada, não podendo
usá-la senão de acordo com o contrato ou a
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DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - INDENIZAÇÃO - DEVER DO ESTADO - PRESCRIÇÃO - PRAZO
- SÚMULA 119 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECRETO-LEI 20.910/32 -
INAPLICABILIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO - LAUDO PERICIAL

- A desapropriação indireta não se submete ao lapso prescritivo qüinqüenal previsto pelo
Decreto-lei 20.910/32, como ocorre com as demais ações ajuizadas contra a Fazenda Pública,
mas sim ao prazo de 20 anos, confirmado através da Súmula 119 do STJ.

- Se uma limitação, seja tombamento, requisição, ocupação ou desapropriação, inflige dano ao
proprietário, é mister que o Estado o repare proporcionalmente ao prejuízo causado, pois, se é
certo que a desapropriação visa à instituição de melhoria da qualidade de vida da coletividade,
também o é que preceito constitucional garante ao cidadão o direito à propriedade e à
reparação dos danos decorrentes da atividade estatal.

- No cálculo da indenização para fins expropriatórios, deve ser inquirida a abrangência do
objetivo legal e constitucional de uma reparação a mais extensa possível, pelo que deve pre-
dominar o valor indicado no laudo pericial, desde que se trate de matéria técnica e imparcial,

natureza dela, sob pena de responder pelas
perdas e danos...”. 

Na hipótese, evidenciando-se que o incên-
dio do qual decorreu a perda do objeto do comoda-
to, bem assim dos móveis, utensílios, eletrodomés-
ticos e demais pertences do comodatário, se deu
sem causa aparente e supostamente em decor-
rência de um curto-circuito, não há falar em
responsabilidade da Cemig, como comodante, se
inexistem provas de que tenha ela agido com dolo,
escondendo vício oculto da coisa emprestada.

De ser acrescentado que o próprio como-
datário declarou ter conhecimento de que a
rede elétrica estava em mau estado de conser-
vação (f. 31), mas não tomou providências para
sanar o problema, nem há notícias de que
tenha avisado ao comodante ou quem as suas
vezes fizesse para que eliminasse o problema.

Ora, nas circunstâncias, embora estejam
comprovados os danos e todo o transtorno causa-
do ao autor/1º apelante, não há que se falar em
responsabilidade indenizatória seja pela ré Cemig
ou em relação à ré Parceria Conservação Serviços
Técnicos Ltda., visto que não evidenciada ação ou
omissão passível de conduzir à conclusão preten-
dida pelo autor/1º apelante.

Os autos não trazem dados concretos,
completos e a convencer da existência de ato
ilícito, moldado em ação/omissão dos réus, com
tais requisitos e caracterização que levem à
responsabilidade indenizatória. 

Prejudicadas as demais alegações. 

Com tais razões, nega-se provimento ao
1º recurso e dá-se provimento ao segundo, para
julgar inteiramente improcedentes os pedidos,
condenando o autor ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios aos
patronos dos réus, fixados em R$ 1.500,00, na
forma do § 4º do art. 20 do CPC, suspensa,
entretanto, a execução dessas parcelas porque
litiga sob assistência judiciária gratuita (art. 12
da Lei 1.060/50).

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Gouvêa Rios e Vanessa
Verdolim Hudson Andrade. 

Súmula - REJEITARAM PRELIMINARES,
NEGARAM PROVIMENTO AO PRIMEIRO
RECURSO E DERAM PROVIMENTO AO
SEGUNDO.

-:::-
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sendo certo que nada obsta ao julgador tomar outros elementos como parâmetros, para que
se chegue à justa e razoável indenização. 

REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0686.00.005232-0/001 - Comarca de Teófilo Otoni - Remetente:
JD 1ª Vara Cível da Comarca de Teófilo Otoni - Autor: Gilberto Ottoni Porto - Réu: Município de Teófilo
Otoni - Relator: Des. DUARTE DE PAULA

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a Oitava
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de
fls., na conformidade da ata dos julgamentos e
das notas taquigráficas, à unanimidade de votos,
EM REJEITAR A PRELIMINAR, NO REEXAME
NECESSÁRIO, CONFIRMAR A SENTENÇA.

Belo Horizonte, 22 de agosto de 2005. -
Duarte de Paula - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Duarte de Paula - O reexame
necessário decorre de decisão prolatada pelo
MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de
Teófilo Otoni, em ação indenizatória aviada por
Gilberto Ottoni Porto contra o Município de
Teófilo Otoni, em que se pretendeu indenização
correspondente à área da qual o Município se
apropriou indevidamente, em desobediência
àquela constante de anterior ação expropria-
tória, tendo o MM. Juiz a quo julgado parcial-
mente procedente o pedido.

Sem recurso voluntário, alçaram os autos a
este egrégio Tribunal, para o reexame necessário.

O instituto da remessa ou do recurso ex
officio, expressão suprimida pelo legislador e
alterada pelo duplo grau de jurisdição (art. 475,
CPC), visa precipuamente a que a lide seja
reavaliada por um Colegiado e expurgadas
imprecisões ou excessos danosos ao interesse
público, de forma a entregar seguramente a
prestação jurisdicional definitiva, pelo que pro-
cede-se à reapreciação do decisório, presentes
seus pressupostos de admissibilidade. 

Em análise à preliminar de prescrição
levantada pelo contestante, entendo ser vin-

tenária a prescrição da ação de desapropriação
indireta, não se submetendo tal ação ao lapso
prescritivo qüinqüenal, previsto pelo Decreto-lei
20.910, de 06.01.1932, como ocorre com as
demais ações ajuizadas contra a Fazenda
Pública; submete-se, outrossim, ao prazo de 20
anos, conforme dispõe a Súmula 119 do colen-
do STJ, que preceitua: “A ação de desapro-
priação indireta prescreve em vinte anos”.

Coadunando com tal entendimento,
Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

Embora se pleiteie indenização, argumentava-
se que o direito do proprietário permanece
enquanto o proprietário do imóvel não perde a
propriedade pelo usucapião extraordinário em
favor do Poder Público; considerava-se o prazo
desse usucapião, e não do ordinário, porque o
Poder Público não tem, no caso, justo título e
boa-fé, já que o apossamento decorre de ato
ilícito. O direito à indenização, no caso, apare-
cia como um sucedâneo do direito de reivindi-
cação do imóvel, ficando sujeito ao mesmo
prazo prescricional (Direito Administrativo, 15.
ed., São Paulo: Atlas, p. 178). 

Consoante o entendimento acima, este eg.
Tribunal de Justiça vem decidindo, de forma unís-
sona, que a prescrição, em ações de indenização
em face da desapropriação indireta, se perfaz em
vinte anos. Neste sentido são os julgados:

Indenização. Desapropriação indireta. Pres-
crição vintenária. Inteligência do art. 550 do
CC e Súmula nº 119 do STJ. Não-ocorrência.
Incidência de juros compensatórios, mora-
tórios e correção monetária. Sentença que se
confirma, em reexame (Apelação Cível nº
272.906-9, Rel. Des. Hugo Bengtsson, j. em
28.11.02).

Desapropriação indireta. Prescrição. Alienação
do imóvel antes da ocupação. Sub-rogação.
Juros compensatórios e moratórios. Incidência.
É de vinte anos o prazo prescricional da ação



de desapropriação indireta, contados a partir
da ocupação pelo Poder Público. Nesse senti-
do, a Súmula 119 do STJ. Se, após a ocupação
do imóvel, este for alienado, o adquirente sub-
roga-se nos direitos e ações do alienante, ao
passo que a transferência do domínio para o
patrimônio público só se conforma com o paga-
mento da indenização devida. Sendo suficien-
temente demonstrada a desapropriação indire-
ta, há que ser procedente o pleito indenizatório.
Incluem-se na verba referida os juros compen-
satórios, devidos a partir da ocupação; e os
moratórios, computados a partir do trânsito em
julgado da decisão (Apelação Cível nº
271.783-3, Rel.ª Des.ª Maria Elza, j. em
17.10.02).

Nesse contexto, inexistindo a prescrição
suscitada, rejeito a preliminar.

Em sede meritória, salienta-se que a
doutrina pátria, em sua maioria, assenta-se no
sentido da não-possibilidade de indenização em
matéria de limitação administrativa, diferindo da
larga aceitação da aplicabilidade de tal instituto
na servidão, tombamento, requisição, ocupação
temporária (em especial quando verificado
dano) e desapropriação, que seriam outras
modalidades de intervenção do Estado na pro-
priedade privada.

Tal assertiva decorre do fato de que a limi-
tação, por ser uso genérico do poder de polícia,
restringe o uso, gozo e fruição do direito de pro-
priedade em decorrência do princípio da função
social da propriedade.

De acordo com tal doutrina, o modelo de
limitação se perfaz, em síntese, na ordem jurí-
dico-positiva imposta a bens, pessoas ou ativi-
dades, restringindo o exercício pleno e ilimitado
de direitos garantidos por essa mesma ordem,
quando tais restrições sejam de efetivo inte-
resse da coletividade, que se beneficiará muito
mais do novo statu quo do bem, relativamente à
situação anterior à instituição da limitação
(princípio da supremacia do interesse público).

E, por ser tradução da vontade coletiva, é
a lei que serve de meio e de limite para a conse-
cução da limitação administrativa. A lei traz em si
o escopo de corresponder ao anseio popular,

que, através de seus representantes, indica quais
são seus soberanos interesses.

Em geral, assim se conceitua a limitação
administrativa:

As limitações podem, portanto, ser definidas
como medidas de caráter geral, impostas com
fundamento no poder de polícia do Estado,
gerando para os proprietários obrigações posi-
tivas ou negativas, com o fim de condicionar o
exercício do direito de propriedade ao bem-estar
social (Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito
Administrativo, 8. ed., São Paulo: Atlas, 1997).

Limitação administrativa é toda imposição
geral, gratuita, unilateral e de ordem pública
condicionadora do exercício de direitos ou de
atividades particulares às exigências do bem-
estar social (Hely Lopes Meirelles. Direito
Administrativo Brasileiro, 22. ed., São Paulo:
Malheiros, 1997).

A autorização constitucional para o
Estado interferir na propriedade particular foi
admitida mediante cautelas, entre as quais o
pagamento justo e prévio do valor da indeni-
zação em dinheiro (venda forçada). Dessa
forma, quando o Poder Público afeta o bem do
particular em caráter irreversível, sem nada
pagar ou propor, não desapropria: comete
esbulho possessório, ou pratica ato ilícito. 

Assim, se uma limitação (tombamento,
requisição, ocupação, ou desapropriação)
infringe dano ao proprietário, é mister que o
Estado o repare proporcionalmente ao prejuízo
causado, pois, se é certo que a desapropriação
visa à instituição de melhoria da qualidade de
vida da coletividade, também o é que preceito
constitucional garante ao cidadão o direito à pro-
priedade e à reparação dos danos decorrentes
da atividade estatal. Não pode o Poder Público
fazer com que o particular custeie, isoladamente,
a instituição de um benefício coletivo, em detri-
mento de seu patrimônio.

Quanto ao valor da indenização, sabe-se
que a perícia, na ação expropriatória, assume
relevância irrefutável tornando-se indispensável
para que a demanda seja solucionada de forma
a respeitar a norma que exige a indenização
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justa, o assessoramento prestado por um perito
que, nos termos do art. 14 do Decreto-lei
3.365/41, será escolhido pelo juiz, de preferên-
cia entre técnicos. 

Ao perito caberá apresentar as infor-
mações necessárias para que o juiz possa sen-
tenciar. Nesse sentido, o art. 27 do Decreto-lei
3.365/41, retratando a importância da manifes-
tação pericial, estabelece que: 

O juiz indicará na sentença os fatos que moti-
varam o seu convencimento e deverá aten-
der, especialmente, à estimação dos bens
para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e
interesse que deles aufere o proprietário; à
sua situação, estado de conservação e segu-
rança; ao valor venal dos da mesma espécie,
nos últimos cinco anos, e à valorização ou
depreciação de área remanescente, perten-
cente ao réu.

O § 1º do art. 23, corroborando a neces-
sidade da observância dos critérios acima trans-
critos, menciona que o perito deverá indicar no
laudo, “...entre outras circunstâncias atendíveis
para a fixação da indenização, as enumeradas
no art. 27”.

A lei oferece, portanto, critérios que
devem ser utilizados pelo perito, quando da
análise do bem expropriado, de forma a con-
duzir a elaboração do laudo e a assegurar que,
ao particular, será pago aquilo que lhe é devido. 

No caso dos autos, observa-se que o
laudo pericial (f. 50), não impugnado, elaborado
por perito nomeado pelo juiz, engenheiro civil, Dr.
Druidas de Paiva Reis, contém em sua justifi-
cação elementos de vistoria, pesquisa compara-
tiva de preços de loteamentos próximos ao local,
atendendo à finalidade a que se destina, tendo
fixado em R$ 30,00 o valor do metro quadrado
para a venda na região da área desapropriada.

A propósito, em julgado do colendo
Superior Tribunal de Justiça: 

O juiz forma sua convicção pelo método da
crítica sã do material probatório, não estando
adstrito aos laudos periciais, cuja utilidade é
evidente, mas não se apresentam cogentes,
nem em seus fundamentos nem por suas con-
clusões, ao magistrado, a quem a lei confia a
responsabilidade pessoal e direta da prestação
jurisdicional (4ª T., Ag. nº 12.047/RS, Rel. Min.
Athos Carneiro, j. em 13.08.91, DJU de

09.09.91, p. 12210).

Diante de tais ensinamentos, percebe-se
que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, nem
obrigado a decidir de acordo com a conclusão do
perito oficial, podendo analisar os elementos fáti-
cos e formar a sua convicção de forma diversa do
expert. Entretanto, entendo que apenas não deve
aceitar essas conclusões quando o trabalho é
inaproveitável, mal fundamentado ou desmoti-
vado, o que, definitivamente, não ocorre no caso
dos autos.

No caso, o preço do metro quadrado apu-
rado pelo perito oficial para o imóvel, à falta de
provas objetivas para contrastar o laudo peri-
cial, atende ao requisito de indenização justa ao
efetivo prejuízo sofrido do expropriado, como
consagrado constitucionalmente. 

À luz do exposto, rejeito a preliminar e
em reexame necessário, confirmo a r. sentença
ora em reapreciação obrigatória. 

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Isalino Lisbôa e Fernando
Bráulio. 

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR,
EM REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMARAM
A SENTENÇA.

-:::-
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REGISTRO CIVIL - ALTERAÇÃO - PATRONÍMICO - SUPRESSÃO - REQUISITOS LEGAIS -
INEXISTÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DEFERIMENTO - RECURSO - AUSÊNCIA DE

PREPARO - DESERÇÃO - NÃO-OCORRÊNCIA

- Não pode ser exigido o preparo prévio recursal, nem julgar-se deserto o recurso, pela parte que
não teve analisado seu pedido de assistência judiciária, a fim de proporcionar, na instância revi-
sora, o reexame dessa decisão. Tal benefício deve ser deferido quando afirmada, pelo requerente,
sua impossibilidade de solver as custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo
próprio ou da família.

- A regra de inalterabilidade do registro civil somente é excepcionada em casos que a justi-
fiquem. Os autores pátrios trazem algumas hipóteses, dentre as quais a possibilidade de
homônimo ou o fato de o indivíduo ser conhecido no meio em que vive por outro nome, erro
de grafia, ou exposição ao ridículo, não podendo ser alterado por questão de ordem pessoal
ou religiosa.

- Não estando configurados os requisitos legais para a alteração de registro civil, torna-se
inviável a pretensão, em razão do princípio da imutabilidade consagrado na Lei 6.015/73. Não
pode a lei basear-se em sentimentos, sob pena de cair no vazio o princípio nela insculpido, pois
qualquer pessoa insatisfeita com o próprio nome poderia requerer sua modificação. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0344.03.010187-9/001 - Comarca de Iturama - Apelante: Luzia
Severino do Carmo - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relator: Des. CÉLIO
CÉSAR PADUANI 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, incorporando neste o relatório
de fls., na conformidade da ata dos julgamentos
e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM REJEITAR PRELIMINAR E NEGAR
PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 24 de novembro de 2005.
- Célio César Paduani - Relator.

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Célio César Paduani - Trata-se
de apelação interposta por Luzia Severino do
Carmo contra a r. sentença de f. 36-TJ, proferida
pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da
Comarca de Iturama, que, em ação de retificação
de registro civil movido pela ora apelante, indeferiu
o pedido formulado na inicial de supressão do
sobrenome “Do Carmo”, extinguindo o presente
feito com julgamento de mérito com fulcro no art.
269, I, do CPC, levando-se em consideração a

falta de amparo jurídico e fático, tendo em vista
que tal sobrenome não a expõe ao ridículo e que
a retificação não goza de interesse público, sendo
tal pedido somente de cunho pessoal.

O Ministério Público, à f. 34v-TJ, opina
pelo indeferimento do pedido. 

Em sede de razões recursais (f. 37/41-TJ),
a apelante sustenta que seus oito irmãos não
possuem o sobredito sobrenome, conforme cer-
tidões juntadas às f. 26/33-TJ, fato esse rele-
vante para ela, visto ser a única entre eles pos-
suidora do aludido sobrenome; aduz que, com o
advento do seu casamento, foi feita a aludida
supressão, passando a assinar Luzia Severino
Vilela, deixando de ter aquele sobrenome por
mais de 28 anos, ressaltando que, no meio social
em que vive, já é conhecida com o nome de
Luzia Severino, não tendo o “Do Carmo” o
condão de identificá-la na sociedade; por fim,
enfatiza que, por crença religiosa, perante as
Leis Espíritas, esse sobrenome representa um
“carma” que ela terá que carregar para sempre
em seu nome e na vida, o que acarreta um
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enorme constrangimento junto às pessoas de
sua igreja, que também sabem o significado
desse nome e que, como ela, são convictas de
que trará maus presságios; requer a aludida
supressão, por se sentir envergonhada, uma vez
que se expõe ao ridículo pelos significados reli-
giosos que lhe são inerentes.

Contra-razões, às f. 47/53-TJ, em que o
Ministério Público pugna, em preliminar, pelo não-
conhecimento do recurso, ante a sua deserção.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifesta-se pelo conhecimento e desprovi-
mento do apelo (f. 62/63-TJ). 

É o relatório. 

Fundamento e decido. 

Conheço do recurso, presentes os pres-
supostos e as condições que regem sua admis-
sibilidade.

Ab initio, cumpre analisar a preliminar argüi-
da pelo Ministério Público atinente à deserção.

A regra insculpida no art. 511, caput, do
Pergaminho Processual Civil, com a redação
dada pela Lei 9.756, de 17.12.98, é taxativa em
fixar que: 

“Art. 511. No ato de interposição do
recurso, o recorrente comprovará, quando
exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, sob pena de deserção”. 

Entretanto, em se tratando de feito em
que se discute a possibilidade de deferimento
da assistência judiciária, tal regra não pode ser
imposta àquele que pretende ver-se amparado
pela justiça gratuita, sob pena de negar-se a
própria prestação jurisdicional. 

Destarte, não se pode condicionar o rece-
bimento do recurso ao pagamento de preparo
prévio, conforme mostra jurisprudencial, verbis:

Nunciação de obra nova. Construção de aterro.
Recurso. Assistência judiciária. Valor da causa.

Honorários de advogado. Arbitramento, O pedido
de assistência judiciária gratuita formulado em
sede de apelação dispensa de prévio preparo o
recurso, em virtude dos efeitos ex tunc da
decisão judicial concessiva da gratuidade (...)”
(TAMG, 3ª Câm. Civil, Ap. Cível nº 240.789-2,
Belo Horizonte, j. em 24.09.97, Rel. Juiz Kildare
Carvalho, un., RJTAMG 68/291).

Assim sendo, uma vez conhecido o
recurso na forma mencionada acima, tenho que
à recorrente deve-se conceder os benefícios da
justiça gratuita para fins recursais, na forma que
passo a expor. 

Dispõe o art. 4º da Lei 1.060/50:

A parte gozará dos benefícios da assistência
judiciária, mediante simples afirmação na
própria petição inicial, de que não está em
condições de pagar as custas do processo e
honorários de advogado, sem prejuízo próprio
ou de sua família.

À sua vez, o art. 5º, LXXIV, da Lex Major
estabelece que “o Estado prestará assistência
judiciária integral e gratuita aos que compro-
varem insuficiência de recursos”. 

É verdade que, para a concessão dos
benefícios da assistência judiciária, basta que o
interessado junte aos autos declaração de que
não possui condições de custear as despesas
do processo (art. 4º da Lei 1.060/50). 

O egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo decidiu que:

...o benefício deve ser deferido, quando afir-
mado, pelo requerente, sua impossibilidade
de solver as custas do processo e os hono-
rários de advogado sem prejuízo próprio ou
da família. Presunção juris tantum de
pobreza, que, se não impugnada, não permite
ao juiz indeferir a mercê, por restringir a
garantia constitucional do acesso à Justiça.
Aplicação do art. 4º da Lei 1.060/50 (Revista
dos Tribunais, 648/79). 

In casu, vê-se que a gratuidade da justiça
foi requerida em sua inicial (f. 5-TJ), e posterior-
mente na apelação (f. 41-TJ).
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Segundo o § 1º do citado art. 4º da Lei
1.060/50, quem afirmar a condição de pobreza
presume-se pobre até prova em contrário, com-
petindo à parte contrária impugnar o pedido e
comprovar que a parte requerente não faz jus à
alegada assistência judiciária (art. 7º do referido
diploma legal). 

Assim, ausente indício probatório que
justifique a negativa da assistência judiciária,
não há como deixar de concedê-la na forma
pretendida. 

Rejeito, então, a preliminar de não-co-
nhecimento do recurso. 

Ultrapassado isso e compulsando os
autos, conforme se depreende da certidão de
casamento da requerente de f. 9-TJ e 25-TJ, é
ela filha de João Bernardes Severino e Maria do
Carmo Silva, tendo recebido o prenome de
Luzia e sobrenome de Severino do Carmo.
Pretende a autora, ora apelante, a alteração de
sobrenome (patronímico), com a sua
supressão, e não a retificação de registro de
nascimento. Não se deve confundir a retificação
de nome com a sua mudança, nem mesmo com
alteração propriamente dita. Na mudança, sub-
stitui-se; na alteração, modifica-se o que era
certo e definitivo, sem qualquer eiva de erro. Na
retificação, cogita-se de corrigir erros ou reparar
omissões, cometidos na redação do ato de
nascimento, não se mudando um nome por
outro, senão restaurando o nome verdadeiro,
com eliminação das alterações ou omissões
havidas. No caso em tela, repito, é uma
mudança que se pretende.

É da doutrina que se tem o nome 

...como o sinal exterior pelo qual se designa, se
identifica e se reconhece a pessoa no seio da
família e da comunidade. É a expressão mais
característica da personalidade, o elemento
inalienável e imprescritível da individualidade
da pessoa (Washington de Barros Monteiro,
Curso de Direito Civil, São Paulo: Saraiva,
1989, v. 1, p. 86); ...o nome da pessoa com-
põe-se de um prenome e do respectivo apelido
de família. O apelido de família ou patronímico
é o sinal revelador da procedência da pessoa e

serve para indicar sua filiação, sua estirpe,
sendo, a princípio, inalterável, nos termos do
art. 56 da Lei 6.015/73. 

Ainda nestes termos, as lições de Direito
Civil nos mostram que um dos mais importantes
atributos da pessoa natural, ao lado da capaci-
dade civil e do estado, é o nome. O homem
recebe-o ao nascer e deve conservá-lo até a
morte, prevendo a lei hipóteses excepcionais
em que se admite a sua alteração.

Como é cediço, o art. 56 da Lei 6.015/73
faculta ao interessado, no primeiro ano após ter
atingido a maioridade civil, alterar o nome, desde
que não prejudique os apelidos de família. Todavia,
não é o caso dos autos. O pedido da apelante
deve ser compreendido na esteira do disposto no
art. 57 do mesmo Diploma Legal, in verbis:

Qualquer alteração posterior de nome,
somente por exceção e motivadamente, após
audiência do Ministério Público, será permitida
por sentença do juiz a que estiver sujeito o re-
gistro, arquivando-se o mandado e publicando-
se a alteração pela imprensa.

Extrai-se desse dispositivo legal que,
mesmo depois de esgotado o prazo de um ano,
contado da maioridade, é possível a alteração
do nome, desde que comprovada razão sufi-
ciente para excepcionar a regra temporal. 

Entretanto, tal imutabilidade não é abso-
luta, podendo ser alterado o nome quando se
comprovar erro gráfico evidente ou situação
que exponha o seu titular ao ridículo. 

Como leciona Walter Ceneviva, (Lei dos
Registros Públicos Comentada, 7. ed., Saraiva,
1991, p. 115), acerca da questão relativa à
exposição ao ridículo, verbis: 

Não se trata de questão de gosto ou de prefe-
rência do indivíduo, a que enseja alteração.
Deve ser claramente enunciada e, embora sub-
jetiva, há de ser compreensível objetivamente.

Disso se infere que a regra é a inaltera-
bilidade do registro civil (prenome e patroní-
mico), somente excepcionada em casos que a
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justifiquem. Os autores pátrios trazem algumas
dessas hipóteses, dentre as quais, conforme
supracitado, a possibilidade de homônimo ou o
fato de o indivíduo ser conhecido no meio em
que vive por outro nome, erro de grafia, ou
exposição ao ridículo, não podendo ser alterado
por questão de ordem pessoal ou religiosa. 

De acordo com a il. Promotora, em suas
contra-razões de apelação:

Bem verdade que “Do Carmo” seja vocábulo
mais comumente empregado no prenome
enquanto parte do nome composto Maria. No
caso em questão, ainda que de modo anômalo,
sua ocorrência no assento de nascimento de
Luzia se deu geograficamente no lugar desti-
nado, ao menos a princípio, ao sobrenome.
Todavia, se factível considerar alguma ausência
de critério no registro de Luzia Severino do
Carmo, uma vez que o “Do Carmo” seria fração
composta originalmente de sua genitora Maria, e
não propriamente sobrenome, impróprio sucede-
ria desconsiderar que “Do Carmo” tanto quanto
Severino passaram a figurar como sobrenome
de Luzia. Dessa feita, Luzia não mais pode desa-
tender pelo sobrenome de “Do Carmo” pura e
simplesmente pelo fato de nenhum dos seus
irmãos assiná-lo. Outrossim, ela o pode ser iden-
tificada familiarmente por referido sobrenome, a
saber, a “Do Carmo”... (sic).

E prossegue:

...o aspecto perdurável dos registros públicos
é o que resguarda a segurança nas relações
sociais, bem assim nas jurídicas. Demais
disso, mesmo com certa flexibilização intro-
duzida na Lei de Registros Públicos, a retifi-
cação de assento de nascimento (...) não
pode ficar à mercê de questões religiosas,
fundamento desconexo com o ordenamento
jurídico. Aliás, a significação do nome “Do
Carmo” não possui sentido constrangedor, afi-
nal, quer dizer tão-somente pessoa religiosa
ou de origem religiosa (...). Isso deixa claro
que se “Do Carmo” tem incomodado a reque-
rente não é por conta “Do Carma”, porque não
existe associação religiosa nenhuma que
possa ligar o sentido de Carma a Carmo. Tal

impressão vexatória de Luzia acerca de seu
prenome, portanto, decorreria no máximo de
ligeira desinformação (sic).

Não pode, portanto, a lei basear-se em
sentimentos. Se assim o fizer, cairá no vazio o
princípio nela insculpido, pois qualquer pessoa
insatisfeita com o próprio nome poderá requerer
a sua modificação.

Concluo, então, que não há qualquer erro
ou omissão a serem sanados. Não há que
prevalecer o nome Luzia Severino, o qual não
evidencia nem mesmo forma diversa pela qual
a requerente é conhecida em seu meio social,
dado este que tem levado a doutrina e a
jurisprudência e flexibilizarem a regra à imuta-
bilidade do nome. 

Neste sentido, dispõe, ainda, o Ministério
Público, litteris: 

Nenhuma exceção legal se apresenta no
caso, sequer podendo a interessada alegar,
de forma convincente, que seu nome a expõe
ao ridículo (...). A supressão de sobrenome
pretendida não tem, também, qualquer
amparo jurídico... (sic).

Sendo assim, não tendo a recorrente
demonstrado a ocorrência de erro de grafia,
nem a exposição ao ridículo, mas pretendendo
apenas a supressão de sobrenome de solteira,
inviável se torna a sua pretensão. 

Rejeito a preliminar e nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença. 

Custas, ex lege.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Audebert Delage e Moreira
Diniz. 

Súmula - REJEITARAM PRELIMINAR E
NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 56, n° 174, p. 59-282, jul./set. 2005206

INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - AGENTE PÚBLICO - DECLARAÇÃO -
IMPRENSA - DESQUALIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA -

FUNDAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA

- É devida indenização por dano moral e material na hipótese em que o agente de fundação
pública, atuando nessa qualidade, desqualifica os serviços prestados por pessoa jurídica de
direito privado, declarando, sem qualquer fundamento, que a utilização de seus produtos colo-
caria em risco a saúde pública. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.01.010271-4/001 - Comarca de Uberlândia - Apelante:
Hemominas - Fund. Centro Hematologia Hemoterapia-MG; Apte. adesivo: Serviço Hematologia
Hemoterapia S/C Ltda. - Apelados: Hemominas - Fund. Centro Hematologia Hemoterapia MG, Serviço
Hematologia Hemoterapia S/C Ltda., Sílvio César Freitas Arantes - Relatora: Des.ª MARIA ELZA

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de f.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das
notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA,
NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADOS
OS RECURSOS VOLUNTÁRIOS. 

Belo Horizonte, 15 de setembro de 2005.
- Maria Elza - Relatora.

Notas taquigráficas

A Sr.ª Des.ª Maria Elza - Trata-se de ação
ordinária ajuizada por Serviço de Hematologia e
Hemoterapia S/C Ltda. contra a Fundação
Hemominas Centro de Hematologia e
Hemoterapia de Minas Gerais e Sílvio César
Freitas Arantes, através da qual se busca a con-
denação dos requeridos ao pagamento de ind-
enização pela suposta ocorrência de danos
materiais e morais em virtude de declarações
prestadas pelo segundo requerido, na quali-
dade de diretor regional da primeira requerida,
acerca dos serviços e produtos fornecidos pelo
requerente. 

O requerido Sílvio César Freitas Arantes
apresentou sua contestação às f. 55/60-TJ, na qual
alegou a inexistência de qualquer prova a demon-
strar que tenha feito alguma referência específica
aos serviços prestados pela requerente, não lhe
sobrevindo qualquer espécie de dano.

Às f. 92/109-TJ, a primeira requerida,
Fundação Hemominas, apresentou sua contes-
tação em que esclarece a legislação pertinente
ao fornecimento de hemoderivados, seja pelas
instituições públicas ou privadas, aduzindo, em
breve síntese: a) que não teria veiculado qual-
quer informação que pudesse desqualificar a
requerente e que seu representante local teria
apenas se manifestado acerca da forma de
prestação de serviços da entidade cuja unidade
regional ele coordena; b) que o relato da reque-
rente seria inócuo e insubsistente, na medida
em que não teriam sido demonstrados os
pressupostos fáticos do direito alegado; c) que
não possuiria qualquer interesse em auferir
lucro, não se colocando, de tal maneira, em
posição de concorrência com a requerente; e d)
que não estaria configurado o dano moral ale-
gado pela requerente, além de não restar
provado e descrito o prejuízo material suposta-
mente sofrido.

Pela sentença de f. 358/365-TJ, foi julgado
procedente o pedido inicial para condenar os
requeridos ao pagamento de indenização a título
de danos materiais e morais, aqueles a serem
apurados em liquidação de sentença, e estes,
arbitrados em R$ 30.000,00. 

Inconformada, a requerida Fundação
Hemominas interpõe recurso de apelação (f.
368/375-TJ) em que aduz ser hipótese de
sujeição da sentença ao duplo grau de juris-
dição. Salienta, ainda, que inexistiria nos autos
prova do nexo de causalidade entre os danos
materiais alegados e a conduta de seu agente,



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 56, n° 174, p. 59-282, jul./set. 2005 207

não restando sequer comprovada a existência
dos contratos mencionados. Insurge-se, por
fim, contra o valor fixado a título de indenização
pelos danos morais. 

Com as contra-razões ao recurso de
apelação (f. 378/386-TJ) recorre adesivamente
a requerente (f. 388/397-TJ), pugnando pela
majoração da indenização pelos danos morais
sofridos e dos honorários de sucumbência. 

Contra-razões ao recurso adesivo de
apelação, às f. 401/410-TJ. 

Eis o relato dos fatos relevantes. Passa-se
a decidir.

Não obstante o Juízo monocrático não
haver sujeitado sua decisão ao duplo grau de
jurisdição, conheço, ex officio, da remessa
necessária, por se tratar de fundação estadual,
com base no disposto pelo art. 475, caput e inc.
I, c/c o § 2º.

Mediante esta consideração e por estarem
presentes os seus requisitos de admissibilidade,
conhece-se do reexame necessário, do recurso
voluntário de apelação e de seu adesivo. 

Na inicial, a requerente aduziu atuar na
área de saúde, estando estabelecida na cidade
paulista de Ribeirão Preto. Afirmou ter fornecido
hemocomponentes a dois hospitais situados na
cidade de Uberlândia, através do Instituto de
Hemoterapia do Triângulo, atuando, assim, em
concorrência com a Fundação Hemominas. 

Sustentou que o segundo requerido, Sílvio
César Freitas Arantes, Diretor Regional da
Fundação Hemominas, passou a se manifestar
na imprensa regional garantindo a qualidade dos
hemocomponentes fornecidos pela fundação
que dirige e, por sua vez, suscitando dúvida
acerca da qualidade daqueles fornecidos pelo
requerente, que colocariam em risco a saúde
das pessoas que os recebessem. Requereu, de
tal forma, a condenação dos requeridos à
reparação dos supostos danos causados, tanto
materiais quanto morais, justificando os últimos

no fato de terem sido maculados o seu nome,
sua marca e a confiança que detinha.

O cerne da questão cinge-se a saber se
devida a indenização pleiteada pelo requerente
em virtude de atos praticados pelo requerente
Sílvio C. F. Arantes, atuando na qualidade de
Diretor da Fundação Hemominas na cidade de
Uberlândia. 

Sendo a irresignante uma fundação
estadual, é de se ter em conta que, à espécie,
não se pode olvidar que o § 6º do art. 37 da
Constituição da República consagra, literal e
expressamente, a responsabilidade objetiva
das pessoas jurídicas de direito privado presta-
doras de serviço público pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem, equipa-
rando-as, nesse aspecto, à responsabilidade do
próprio Estado. 

Trata-se, ao que se vê, de ampliação do
preceito contido no § 5º, que, como os textos
anteriores, desde o art. 194 da Constituição de
1946, torna o Estado responsável, objetivamente,
pelos danos causados por seus agentes.

Assim é que: 

O Estado, na verdade, hoje responde por
qualquer ato causador de dano. A nova
redação constante deste parágrafo é mais
ampliativa do que a do equivalente artigo do
texto anterior. Fala-se agora que tanto as pes-
soas jurídicas de direito público quanto as de
direito privado, prestadoras de serviço públi-
co, responderão pelos danos que seus
agentes nessa qualidade causarem (Celso
Bastos, Comentários à Constituição do Brasil,
São Paulo: Saraiva, v. 3, p. 173).

Isso porque, no direito pátrio, foi adotada
a teoria do risco aministrativo, e não a do risco
integral, merecendo destaque a lição de Hely
Lopes Meireles, que assim assevera: 

O risco administrativo não significa que a
administração deva indenizar sempre e em
qualquer caso o dano suportado pelo particular;
significa, apenas e tão-somente, que a vítima
fica dispensada da prova da culpa da
Administração, mas esta poderá demonstrar a
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culpa total ou parcial do lesado no evento
danoso, caso em que a Fazenda Pública se
eximirá integral ou parcialmente da indenização
(Direito Administrativo Brasileiro, 18. ed., São
Paulo: Malheiros Editores, p. 555). 

Ao comentar a responsabilidade dos
prestadores de serviço público, consignada no
§ 6º do art. 37 da CF/88, salientou o saudoso
publicista que: 

O exame desse dispositivo revela que o cons-
tituinte estabeleceu para todas as entidades
estatais e seus desmembramentos adminis-
trativos a obrigação de indenizar o dano cau-
sado a terceiros por seus servidores, inde-
pendentemente da prova de culpa no cometi-
mento da lesão. Firmou, assim, o princípio
objetivo da responsabilidade sem culpa pela
atuação lesiva dos agentes públicos e seus
delegados...

Para obter a indenização, basta que o
lesado acione a Fazenda Pública e demonstre
o nexo causal entre o fato lesivo (omissivo ou
comissivo) de seu agente e o dano ocorrido, o
que, no caso em apreço, restou exaustivamente
comprovado pelos elementos carreados aos
autos. Porém, tenho que a pretensão inicial
merece prosperar em parte. Se não, vejamos. 

Primeiramente, cumpre salientar que
está pacificado na jurisprudência pátria a possi-
bilidade de a pessoa jurídica sofrer danos
morais, sendo a matéria, inclusive, objeto de
súmula editada pelo Superior Tribunal de
Justiça (Súmula 227). Para tanto, basta a
existência de agressão ao conceito da pessoa
jurídica. 

Tem-se que estão presentes nos autos
os elementos necessários a ensejar a respon-
sabilização dos requeridos pela ocorrência dos
danos morais e materiais. 

A existência da conduta não se discute,
uma vez ser incontroversa nos autos a ocorrência
da entrevista em que o requerido, na qualidade
de Diretor do Hemominas responsável pelo
Hemocentro de Uberlândia, presta informações
acerca dos serviços de fornecimento de hemo-
derivados à população de Uberlândia.

Com efeito, dos depoimentos teste-
munhais, bem como pela leitura da transcrição da
entrevista veiculada pela imprensa local, juntada
aos autos pelo próprio requerido, dúvida não há
de que, embora não tenha havido a expressa
menção à pessoa jurídica Serviço de Hematologia
e Hemoterapia S/C Ltda., o entrevistado emitiu
posicionamento de forma que o ouvinte do noti-
ciário, imediatamente relacionaria o fato ao nome
da requerente, uma vez existirem apenas dois
fornecedores de hemoderivados aos hospitais de
Uberlândia, um deles representado pelo entrevis-
tado, como bem observou o Juízo a quo em sua
sentença. Não é à toa que, logo após suas declar-
ações, foram entrevistados os responsáveis pela
requerente para rebater as acusações proferidas,
conforme se observa dos documentos juntados às
f. 61/81-TJ.

Frise-se que as declarações emitidas
pelo entrevistado, ora requerido, tiveram, sim, o
condão de macular o nome da empresa reque-
rente. A título de ilustração, transcreve-se um
trecho da entrevista (f. 61-TJ): 

Repórter: Há uma semana, os dois maiores
hospitais privados de Uberlândia deixaram de
receber o sangue do Hospital São Lucas de
Ribeirão Preto. A decisão teria sido baseada
nas declarações do Diretor do Hemominas,
responsável pelo Hemocentro de Uberlândia.
Ele colocou em dúvida a qualidade do serviço
prestado pelo São Lucas. 
Diretor do Hemominas: Nós temos como com-
provar nossas qualidades nos nossos certifi-
cados e nos números de transfusões. Gosta-
ríamos de saber se dos outros, os outros sis-
temas, se também podem comprovar isso e se
já não há alguém contaminado aí na população.

Ainda, dos depoimentos testemunhais
assevera- se: 

...que o segundo requerido, em uma entre-
vista concedida à TV Integração, afirmou que
possuía informações de que um determinado
instituto estava oferecendo sangue para hos-
pitais sem que houvesse controle de quali-
dade; que o segundo requerido também afir-
mou que, em razão da falta de controle de
qualidade, a população estaria sofrendo
algum risco; que, em razão da referida entre-
vista, muitas pessoas que haviam recebido
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transfusão ligaram para o Hospital Santa
Genoveva perguntando se o sangue recebido
era o que estava sob suspeita; que o Biovida
e o Instituto de Hemoterapia do Triângulo fun-
cionavam no Hospital Santa Genoveva; que a
requerente fornecia sangue para o Instituto,
cuja função era manter o sangue em estoque
e repassá-lo aos hospitais da cidade; que,
logo após a entrevista, os dois hospitais para
os quais o Instituo fornecia sangue cance-
laram o convênio (...) (f. 332-TJ) .

...houve uma reportagem (...) na qual o Sr. Sílvio
deu uma entrevista pondo em dúvida os compo-
nentes fornecidos pela autora, sendo que isso
repercutiu imediatamente no número de
doadores de sangue, havendo uma diminuição
de cerca de 30% dos doadores, sendo que até
a presente não houve uma recuperação dos
níveis anteriores à reportagem (f. 343-TJ).

...a depoente (...) recorda-se de ter visto a
reportagem na qual o Sr. Sílvio levantava
algumas dúvidas quanto à qualidade do
sangue vindo de Rib. Preto, que no caso era
fornecido pela autora, não se recordando se
chegou a nominar a autora, mas que a
imprensa acabou procurando a requerente e
seu sócio acabou prestando esclarecimento,
que a reportagem surtiu efeito imediato com a
diminuição da clientela de transfusões,
durante uns seis meses (...); que houve uma
paciente de Uberlândia que acionou a autora
por supor ter sido contaminada por hepatite
na transfusão, mas conseguiram provar que
não (f. 344-TJ).

Sendo assim, pelos elementos apresen-
tados, resta evidenciado o dano sofrido pela
requerente, que se viu envolvida em meio a
denúncias que desqualificaram seu nome e seus
serviços. Não há como negar que, dada a reper-
cussão que o caso atingiu, criou-se o sentimento
de medo junto à população de Uberlândia, rela-
cionando-se o nome da requerente ao risco à
saúde da população, em decorrência da suposta
contaminação e falta de qualidade dos hemo-
componentes por ela fornecidos.

Além da mácula ao seu nome, houve
grande prejuízo financeiro para a requerente, já
que da instrução do feito, principalmente dos
depoimentos testemunhais, conclui-se que os
convênios firmados com dois hospitais de

Uberlândia (Santa Genoveva e Santa Clara)
foram cancelados, bem como diminuiu o
número de doadores, tudo em virtude da
apreensão gerada em torno da qualidade dos
produtos que lhes eram ofertados. 

Por seu turno, no que se refere aos
supostos danos sofridos em virtude do cancela-
mento das negociações de um terceiro contra-
to, que estaria prestes a ser firmado, tenho que
o pedido do requerente não merece prosperar
nesse sentido. Ora, não restou comprovado,
pelos elementos carreados aos autos, o nexo
de causalidade entre a conduta do requerido e
a não-contratação pelo requerente, o que invia-
biliza o seu deferimento. 

É cediço que se reserva à fase de liqui-
dação apenas a discussão do quantum devido,
quando já discutido e consolidado o direito. In
casu, a requerente não apresentou elementos
que atestassem a existência do próprio direito
ao recebimento da pleiteada indenização.

Quanto ao valor da condenação pelos
danos morais, não antevejo, pela análise da sen-
tença, motivos para a alteração da verba imposta,
pois respeitada a compatibilidade entre o valor da
indenização e a lesão sofrida. O mesmo se diz
acerca do valor arbitrado a título de honorários
advocatícios de sucumbência, pois respeitados os
requisitos para sua fixação, consoante o disposto
no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC.

Caracterizados, por conseguinte, os
danos sofridos pela requerente, sejam eles de
ordem moral ou material, bem como a relação
destes com a conduta do requerido, a sentença
merece ser confirmada, à exceção dos supos-
tos danos sofridos em virtude do contrato que
sequer chegou a existir. 

Diante do exposto, com respaldo no
princípio do livre convencimento motivado (art.
131 do CPC) e no princípio constitucional da
obrigatoriedade da fundamentação dos atos
jurisdicionais (art. 93, IX, da Constituição do
Brasil), em reexame necessário, reforma-se em
parte a sentença, excluindo-se apenas a conde-
nação pelos supostos danos materiais sofridos
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em virtude de um terceiro contrato que deixou
de ser firmado. Prejudicados os recursos volun-
tários.

Votaram de acordo com a Relatora os
Desembargadores Nepomuceno Silva e
Cláudio Costa.

Súmula - REFORMARAM PARCIAL-
MENTE A SENTENÇA, NO REEXAME NE-
CESSÁRIO, PREJUDICADOS OS RECURSOS
VOLUNTÁRIOS.

-:::-

REGISTRO CIVIL - RETIFICAÇÃO - CERTIDÃO DE ÓBITO - ERRO - INDICAÇÃO DE
PROFISSÃO - PROVA TESTEMUNHAL - ADMISSIBILIDADE

- O procedimento de retificação de registro civil encontra-se disciplinado no art. 109 da Lei
6.015/73. Admite-se prova testemunhal para amparar o requerimento de retificação, não havendo
obrigatoriedade de prova documental.

- Possível a retificação do registro de óbito se as testemunhas comprovam não haver sido
declarada corretamente a profissão do de cujus.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0183.01.028647-8/001 - Comarca de Conselheiro Lafaiete - Apelante:
Luzia Freite Barbosa - Relator: Des. NILSON REIS

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, 6 de setembro de 2005. -
Nilson Reis - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Nilson Reis - Conheço do
recurso, porque presentes os pressupostos de
admissibilidade. 

Luzia Freire Barbosa interpôs recurso de
apelação em face da r. sentença (f. 33/35) profe-
rida pelo ilustre Juiz de Direito da Quarta Vara
Cível da Comarca de Conselheiro Lafaiete, nos
autos da ação de retificação objetivando constar
da certidão de óbito de Vicente do Carmo Barbosa
a profissão de lavrador, e não de pedreiro.

O ilustre Juiz a quo houve por bem julgar
improcedente o pedido inicial, ao entendimento

de que a prova testemunhal colhida não foi sufi-
ciente para afirmar a real profissão do de cujus. 

Nas suas razões recursais (f. 36/39),
alega a apelante que não pairam dúvidas de
que ficou cabalmente provada a condição de
lavrador do de cujus e que o óbito não foi
declarado corretamente.

Em seu parecer (f. 48/50-TJ), a douta
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo provimento do recurso. 

É o relatório. Decido. 

O procedimento de retificação de registro
civil encontra-se disciplinado no art. 109 da Lei
6.015, de 31 de dezembro de 1973, admitindo-
se a prova testemunhal para amparar o reque-
rimento de retificação, não havendo obrigato-
riedade de prova documental para que se
possa fundamentar a pretensão vindicada. 

A retificação de registro civil admite provas
por todos os meios legais, bem como as moral-
mente legítimas, ainda que não especificados no
CPC, em conformidade com o seu art. 332.
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É o entendimento deste egrégio Tribunal
de Justiça: 

Retificação de registro civil. Certidão de óbito.
Lei de Registros Públicos. Prova exclusiva-
mente testemunhal. Admissibilidade. O pro-
cedimento de retificação de registro civil, dis-
ciplinado no art. 109 da Lei 6.015/73, além de
admitir a produção de prova testemunhal para
amparar o requerimento, não faz qualquer
exigência quanto à obrigatoriedade de início
de prova documental para que a requerente
possa fundamentar seu pleito. As Súmulas 27
e 149 do antigo Tribunal Federal de Recursos
e Superior Tribunal de Justiça, respectiva-
mente, que não admitem a prova exclusiva-
mente testemunhal para comprovação de
atividade rurícola, para efeito de obtenção de
benefício previdenciário, não se aplicam ao
presente feito, já que se referem, tão-
somente, conforme seu texto expressamente
disciplina, aos procedimentos que visem a
concessão de qualquer espécie de benefício
junto ao INSS, não sendo este o caso dos
autos, regido pela Lei de Registro Públicos
(Ap. Cível nº 1.0000.00.248087-9/000,
Comarca de Araçuaí, Relator Des. Carreira
Machado, publ. em 16.04.04). 

Definida, portanto, a admissibilidade de
prova testemunhal para efeito de retificação de
registro civil, nos moldes pretendidos, passo,
então, à leitura dos depoimentos colhidos. 

Percebe-se, de forma clara, que as teste-
munhas arroladas assinalam a profissão exercida
pelo de cujus, destacando-se o depoente Geraldo
Mariano da Cunha ao dizer que:

Vicente do Carmo Barbosa, sendo que este
sempre trabalhou na lavoura, plantando roça,
às vezes com meeiro, dentre eles, Titino
Monteiro, Ito e outros; que Vicente do Carmo
Barbosa não tinha outra profissão, exceto a

mencionada acima (f. 23-TJ).

Com efeito, não vejo razão para desa-
creditar as provas supra, sobretudo por estarem
aquelas compromissadas na forma da lei. 

Assim sendo, com estes fundamentos,
dou provimento ao apelo, para reformar a r.
sentença, a fim de que seja retificada a profis-
são de Vicente do Carmo Barbosa no registro
civil (f. 8) de pedreiro para lavrador. 

Custas, na forma da lei. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Jarbas Ladeira e Brandão
Teixeira. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

-:::-

INTERDIÇÃO - CURATELA - NOMEAÇÃO DA IRMÃ PATERNA - RECURSO - INTERPOSIÇÃO
PELA FILHA - DIREITO DE PREFERÊNCIA - INEXISTÊNCIA - ART. 1.775 DO CÓDIGO
CIVIL/2002 - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA -

INTERESSE DO INTERDITADO 

- Na nomeação de curador, o juiz deve preservar os interesses do interditado, garantindo-lhe
ambiente saudável, pondo-o a salvo de situações que possam agravar seu quadro clínico. Além
disso, a curatela somente deve ser deferida a quem tem melhores condições de exercer o
encargo.

- A norma contida no § 2º do art. 1.775 do CC/2002 não é absoluta. Saliente-se que o § 1º desse
artigo prevê o deferimento da curatela ao descendente que se demonstrar mais apto, garantindo-
se, assim, a conveniência do interditado.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0686.02.048410-7/001 - Comarca de Teófilo Otoni - Apelante: S.V.P.D.
- Apelado: M.P.M.R., Interessada: L.P.S. - Relator: Des. BRANDÃO TEIXEIRA
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Acórdão

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

Belo Horizonte, 9 de agosto de 2005. -
Brandão Teixeira - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Brandão Teixeira - Tratam os
autos de apelação interposta contra a sentença
de f. 86/90, que, nos autos das ações de inter-
dição propostas separadamente pela apelante e
pela apelada em face da interessada, em julga-
mento conjunto em face da conexão das ações,
decretou a interdição de L.P.S., declarando-a
totalmente incapaz de exercer pessoalmente os
atos da vida civil, na forma do art. 3º, II, do CC,
nomeando-lhe curadora a requerente M.P.M.R.,
irmã paterna da interditanda.

Em suas razões recursais, de f. 91/93, a
apelante, filha da interditanda, requer a reforma
parcial da sentença para que ela seja nomeada
curadora de sua mãe. Alega: pleiteou lhe fosse
dada oportunidade de conviver com sua mãe,
porém tal pedido lhe foi negado; o art. 1.775 do
CC, em seu § 2º, tratando dos descendentes,
lhe confere privilégio legal; separou-se de sua
mãe após o falecimento de seu pai, mas nunca
se esqueceu de sua genitora, mesmo sabendo
que ela é amental; construiu um sonho, casou-
se e, embora more em uma casa sem luz elé-
trica, se sente na esperança única de manter do
seu lado sua genitora para poder cuidar dela,
ainda que com parcos poderes aquisitivos, até
o fim de sua vida. 

Conheço do recurso por próprio, tempes-
tivo e adequado. 

A interessada sofre de esquizofrenia
paranóide e é totalmente incapaz de gerir sua
pessoa e seus bens. Aliás, tal questão é pací-
fica nos autos. Controvérsias existem apenas

no que tange à escolha do curador. A sentença
hostilizada nomeou a apelada, irmã paterna da
Sr.ª L., curadora desta. A apelante entende que,
como filha de L., tem preferência e deve ser
nomeada curadora, em detrimento de sua tia,
ora apelada. 

Razão não assiste à apelante. 

Na nomeação de curador, o Juiz deve
preservar os interesses do interditado, garantin-
do-lhe ambiente saudável, pondo-o a salvo de
situações que possam agravar seu quadro clíni-
co. Além disso, a curatela somente deve ser
deferida a quem tem melhores condições de
exercer o encargo. 

No depoimento pessoal, à f. 14, a interdita-
da, após declinar seu nome, assim se manifestou:

...não tem apelido; que não sabe informar o
local em que nasceu; que não sabe informar
quantos anos tem, nem a data do nascimento,
nem o ano; que não é casada e não tem filho;
não tem nenhuma profissão; também não sabe
dizer o nome dos pais; que mora na casa de
M.; que não tem pensão; quem lhe dá comida
é a M. e que M. é sua irmã; que gosta de morar
com M.; que prefere morar com M.

O laudo pericial constatou que:

...a capacidade senso-perceptiva só está afeta-
da nas crises, a criatura eleita com quem quer
morar para com todos que escolhem é um
misto de afeição-simpatia-segurança-proteção-
amor, etc. A expressão facial, brilho nos olhos,
mostra que ela já definiu com quem quer viver;
a recusa sistemática em não explicar por que
não quer com outra tem significado profundo.

E mais, ao discorrer sobre a conveniên-
cia ou não de se respeitar a escolha feita pela
interditanda, o perito assim declarou: “a escolha
deve ser observada; se contrariada, poderá
desestabilizar o equilíbrio aparente e produzir
novas crises” (f. 26). 

As testemunhas também apontaram no
sentido de que a apelada teria melhores
condições de exercer a curatela da interditanda.
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É compreensível o desejo da apelante de
ter consigo sua mãe. Porém, repita-se, deve-se
verificar quem possui melhores condições de
exercer o encargo, observando-se o interesse
da interditada. 

A alegação da apelante de que “construiu
um sonho, se casou e, embora more em uma
casa sem luz elétrica, se sente na esperança
única de manter do seu lado sua genitora para
poder cuidar dela, ainda que com parcos
poderes aquisitivos, até o fim de sua vida”, não
é suficiente para afastar o deferimento da
curatela de sua mãe à sua tia. 

Observe-se que o art. 1.770 do CC deter-
mina:

Nos casos em que a interdição for promovida
pelo Ministério Público, o juiz nomeará defensor
ao suposto incapaz; nos demais casos o
Ministério Público será o defensor.

Logo, no presente caso, o Ministério
Público agiu como defensor dos interesses da
Sr.ª L. e manifestou-se expressamente pela
nomeação da apelada curadora da interditada (f.
80/84). Portanto, a sentença hostilizada resguar-
dou os interesses da interditada, acatando pare-
cer de seu defensor.

A apelante argumenta, ainda, que o § 2º
do art. 1.775 do CC garante-lhe preferência na
nomeação de curatela. A norma citada determina
que “entre os descendentes, os mais próximos
precedem os mais remotos”.

A norma em comento deve ser aplicada
em obediência aos princípios constitucionais,
dentre eles o da dignidade da pessoa humana. 

A respeito de princípios e regras, Sérgio
Pinto Martins anota: 

Os princípios diferenciam-se das regras por
vários aspectos. As regras estão previstas no
ordenamento jurídico. Os princípios nem sem-
pre estão positivados, expressos no ordena-
mento jurídico, pois em alguns casos estão
implícitos nesse ordenamento, contidos em

alguma regra. Decorrem os princípios de esti-
mação ética e social. 
A regra serve de expressão a um princípio,
quando, por exemplo, este é positivado, ou
até como forma de interpretação da própria
regra, que toma por base o princípio. Os
princípios não servem de expressão às
regras. As regras são a aplicação dos princí-
pios ou operam a concreção dos princípios,
sobre os quais se apóiam. 
Sustentam os princípios os sistemas jurídicos,
dando-lhes unidade e solidez. São, portanto,
vigas mestras do ordenamento jurídico.
Princípio é a bússola que norteia a elaboração
da regra, embasando-a e servindo de forma
para sua interpretação. Os princípios influen-
ciam as regras. 
Os princípios inspiram, orientam, guiam, fun-
damentam a construção do ordenamento
jurídico. Sob certo aspecto, podem até limitar
o ordenamento jurídico, erigido de acordo com
os princípios. Não são, porém, axiomas abso-
lutos e imutáveis, pois pode haver mudança
da realidade fática, que implica a necessidade
de mudança da legislação, do Direito em face
da realidade histórica em que foi erigido.
As regras são instituídas tomando por base os
princípios. Orientam os princípios a formação de
todo o sistema, enquanto a regra está inserida
nele, sendo influenciada pelos princípios. O
princípio pode ser levado em consideração para
a interpretação da regra, enquanto o inverso não
ocorre. A aplicação dos princípios é um modo de
harmonizar as regras.
Tem o princípio acepção filosófica, enquanto a
regra tem natureza técnica (Instituições de
Direito Público e Privado, 4. ed., São Paulo:
Atlas, 2004, p. 50).

Portanto, a norma contida no § 2º do art.
1.775 do CC não é absoluta. Saliente-se que o
§ 1º do artigo em comento prevê o deferimento
da curatela “ao descendente que se demonstrar
mais apto”, garantindo assim a conveniência do
interditado. 

Sobressai dos autos que a sentença aten-
deu às necessidades da interditanda ao decretar
sua interdição e nomear-lhe a Sr.ª M.P.M.R. como
sua curadora. Se o aparente equilíbrio demonstra-
do pela interessada seria posto em risco com a
nomeação da apelante sua curadora, melhor que
se mantenha a sentença hostilizada, confirmando-
a in totum por seus bens lançados fundamentos.
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Pelas razões acima, nego provimento ao
recurso. 

Custas, pela apelante, suspensas na forma
do art. 12 da Lei 1.060/50, em face da gratuidade
judiciária concedida em primeira instância.

Votaram de acordo com o Relator os

Desembargadores Caetano Levi Lopes e

Francisco Figueiredo. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO - REGIME DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR PÚBLICO - EXCLUSÃO - DEVIDO PROCESSO LEGAL -

NÃO-OBSERVÂNCIA - CONCESSÃO DA ORDEM 

- À Administração Pública incumbe o dever de anular atos administrativos irregulares, com a
observância do devido processo legal, em contraditório com ampla defesa, sobretudo quando
envolvida a extinção de relação jurídica de direito material. Ainda que não previsto, expressamente,
o processo administrativo, em sentido estrito, a defesa efetiva do destinatário da restrição ou da
perda, antes de se consumar o fato, é inerente ao Estado Democrático de Direito.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0701.04.090437-0/002 - Comarca de Uberaba - Apelante: Alaor Ribeiro
- Apelado: Ipserv Inst. de Prev. dos Servidores Públ. Mun. de Uberaba - Autoridade coatora: Presid.
Ipserv. Inst. de Prev. dos Serv. Públ. Mun. de Uberaba - Relator: Des. ALMEIDA MELO

Acórdão 

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

Belo Horizonte, 18 de agosto de 2005. -
Almeida Melo - Relator.

Notas taquigráficas 

Proferiu sustentação oral, pelo apelado, a
Dr.ª Camila Drumond Andrade.

O Sr. Des. Almeida Melo - Conheço do
recurso, porque atendidos os pressupostos de
admissibilidade.

A sentença de f. 584-TJ denegou a segu-
rança postulada pelo apelante, visando à anulação
do ato administrativo que o excluiu do regime de
previdência dos servidores do Município de
Uberaba e à manutenção de suas contribuições
para o fundo previdenciário.

O apelante reitera os fundamentos da ini-
cial, bem como a legislação nela mencionada. Diz
que a sentença não apreciou os fundamentos do
pedido, referentes à falta de processo administra-
tivo para sua exclusão do regime de previdência
municipal, mas a conveniência e oportunidade do
ato que extinguiu o vínculo mantido. Pede a refor-
ma da decisão impugnada e a concessão da
segurança.

Conforme destaquei no julgamento do
agravo de instrumento interposto contra a
decisão de f. 423-TJ, que deferiu a liminar
(acórdão às f. 646/648-TJ), a exclusão de servi-
dor público do regime previdenciário próprio que
integrava, por força de norma superveniente,
ainda que se trate de detentor de cargo em
comissão ou de função pública, deve ocorrer
mediante processo administrativo regular. 

No caso, a certidão de f. 623-TJ esclarece
que não houve qualquer publicação relativa à
instauração de processo administrativo e a ato
para a exclusão do apelante do regime de previ-
dência dos servidores do Município de Uberaba.

O fato de o cargo ocupado pelo apelante ser
em comissão, por si só, não afasta a necessidade

-:::-
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de procedimento administrativo, em contraditório
com ampla defesa, para sua exclusão do sistema
de previdência. 

O recorrente ingressou no serviço público
do Município de Uberaba, para o exercício de
cargo em comissão, desde 15.05.89, e foi
incluído no regime de previdência social do
servidor do Município de Uberaba RPPS, nos
termos das normas e do ato juntados às f.
228/229 e 238/243-TJ.

É certo que à Administração Pública
incumbe o dever de anular os atos praticados em
discordância com a ordem jurídica. Tal obrigato-
riedade é decorrência lógica da “consagração da
idéia de que a Administração Pública só pode ser
exercida na conformidade da lei” (Celso Antônio
Bandeira de Mello, Curso de Direito Adminis-
trativo, 4. ed., São Paulo: Malheiros, 1993). O
princípio da legalidade, por sua vez, justifica-se
na medida em que o administrador é mero gestor
do interesse coletivo. Mas a anulação dos atos
administrativos viciados, a despeito de ser obri-
gatória, não afasta a necessidade de serem
observados os princípios constitucionais preser-
vadores dos direitos individuais. O dever de
invalidar condutas ilegais não tem a força de per-
mitir que direitos de terceiros sejam atingidos,
sem que lhes seja facultada a oportunidade de
conhecer a intenção administrativa e de oferecer
defesa. Anular um ato administrativo, sem a
observância do devido processo legal, significa
praticar novo ato viciado, modificando-se apenas
a lei ofendida.

Pode não estar expressamente determi-
nado na lei o processo administrativo para a
revisão do ato de inclusão do servidor no sistema
de previdência próprio dos servidores do Muni-
cípio. No entanto, o procedimento mínimo que se
requer é o acesso do destinatário da restrição ou
da perda, antes de se consumar o fato, à efetiva
defesa, em contraditório, que proporcione a
desejada vinculação do ato administrativo à
justiça e à legalidade, que são estruturas do
Estado Democrático de Direito, princípio funda-
mental da Constituição da República.

A questão merece realce quando a revisão
do ato determina a perda de prestação previden-

ciária já requerida, como no caso, em decorrência
de contribuições regularmente efetuadas, com
prejuízos evidentes para o segurado.

Observo, ainda, que a inclusão do recor-
rente, no regime próprio de previdência social
dos servidores municipais de Uberaba, ocorreu
por meio do Decreto Legislativo nº 57 (f. 238-TJ),
que, no seu Anexo I (f. 239/243-TJ), relacionou
expressamente os nomes dos servidores
abrangidos, dentre eles o do apelante. A partir
desse dado, é questionável, inclusive, a legitimi-
dade do Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos Municipais de Uberaba - Ipserv para
rever o ato da Câmara Municipal.

Portanto, ausente o procedimento adminis-
trativo prévio, a conduta revisora, concretizada
unilateralmente, é manifestamente viciada.

Sobre o tema da aplicação das Súmulas
346 e 473 do STF, os Tribunais:

...têm adotado, com cautela, a orientação
jurisprudencial inserida nos seus enunciados,
firmando entendimento no sentido de que o
poder da Administração Pública de anular ou
revogar os seus atos não é tão absoluto como
às vezes se supõe, visto que, em determi-
nadas hipóteses, hão de ser inevitavelmente
observados os princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório. Isso para que
não se venha a fomentar a prática de ato arbi-
trário ou a permitir o desfazimento de situações
regularmente constituídas, sem a observância
do devido processo legal, ou de processo
administrativo, quando cabível. O princípio de
que a administração pode anular (ou revogar)
os seus próprios atos, quando eivados de
irregularidades, não inclui o desfazimento de
situações constituídas com aparência de lega-
lidade, sem observância do devido processo
legal e ampla defesa (STJ, Recurso Ordinário
nº 10.123/RJ; JSTJ, 10/99).

No mesmo sentido, o seguinte prece-
dente do Superior Tribunal de Justiça: 

Recurso especial. Previdenciário. Adminis-
trativo. Contencioso. O contencioso adminis-
trativo está consagrado na Constituição
Federal. A desconstituição de relação jurídica
reclama ensejar o direito de defesa (REsp. nº
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146.176/SP, Rel. Min. Luiz Vicente Cernic-
chiaro, DJ de 02.03.98, p. 160).

Sobre a necessidade do processo admi-
nistrativo, em situações como a examinada nos
autos, e a respeito da aplicação do entendimento
contido nas mencionadas Súmulas 346 e 473 do
STF, extrai-se do voto do Relator do referido julga-
do que:

A Constituição Federal consagrou o princípio
do contraditório, ampliando-o, expressamente,
no âmbito administrativo.
Em face disso, cumpre conferir a atual extensão
às citadas súmulas do eg. Supremo Tribunal
Federal. Certo, nulidade não gera direito a
ninguém. Todavia, havendo a parte passiva da
relação jurídica declarado e praticado atos
reconhecendo-o, evidente, há direito reclamado.
Desconstituí-lo implica modificar relação jurídica
de direito material.
AAdministração, percebido o vício, deve declará-
lo e fazer cessar as conseqüências antes desen-
volvidas. Não pode, contudo, sem antes dar o
direito de defesa, ainda que administrativamente.

Saliento, de acordo com a doutrina de Celso
Ribeiro Bastos, ao comentar o art. 5º, LIV, da CF:

...a lição dos tratadistas mais modernos, que
timbram em ver no “devido processo legal” mais

do que uma garantia subjetiva do indivíduo, uma
tutela do próprio processo. Com efeito, cada vez
se consolida mais a idéia de que sobre os inte-
resses unilaterais das partes, respeitáveis sem
dúvida, sobrepaira no entanto um de maior
amplitude, que é o da tutela do próprio processo
(Comentários à Constituição do Brasil, São
Paulo: Saraiva, 1989, v. 2, p. 264).

Observo, finalmente, que não há manifes-
tação sobre os pontos examinados neste voto no
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo desprovimento do recurso.

Dou provimento parcial ao recurso e con-
cedo parcialmente a segurança postulada para
anular o ato de exclusão do impetrante do regime
de previdência social próprio do Município de
Uberaba, por falta do devido processo adminis-
trativo, com ampla defesa e contraditório.

Custas, ex lege.

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

O Sr. Des. Audebert Delage - De acordo. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO PAR-
CIAL.

-:::-

SERVIDOR PÚBLICO - APOSENTADORIA - PROVENTOS - REVISÃO - DIREITO
PERSONALÍSSIMO - HERDEIRO - ILEGITIMIDADE ATIVA

- Os proventos do aposentado, assim como os vencimentos do servidor em atividade, con-
stituem direito personalíssimo de seu titular, de caráter alimentar, que não se transmite aos
sucessores. O herdeiro não tem, portanto, legitimidade para postular a revisão do valor dos
proventos do servidor, sem que aquele direito tenha sido exercitado e reconhecido antes do
óbito do titular. 

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.03.132854-5/001 - Comarca de Belo
Horizonte - Apelante: Estado de Minas Gerais - Apelados: Norma das Graças Santos e outros -
Remetente: JD 4ª V. Fazenda Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. JOSÉ FRANCISCO BUENO 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, incorporando neste o relatório

de fls., na conformidade da ata dos julgamentos
e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM REFORMAR A SENTENÇA, NO
REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O
RECURSO VOLUNTÁRIO. 
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Belo Horizonte, 25 de agosto de 2005. -
José Francisco Bueno - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. José Francisco Bueno -
Cuida-se de ação movida por herdeiros de
servidora pública estadual aposentada, buscan-
do a revisão do valor dos proventos a que fazia
jus em decorrência de reenquadramento de
colegas da mesma na ativa, ocupantes do
mesmo cargo em que se deu a aposentadoria,
determinado pela Lei Delegada Estadual nº
4/85, cuja extensão aos inativos se fez obri-
gatória em decorrência do comando do § 8º do
art. 40 da CF/88 e do art. 20 do respectivo
ADCT. 

Sustentam que, apesar da determinação
constitucional, o suplicado somente veio a pro-
ceder à revisão dos proventos da mencionada
servidora em razão de postulação administra-
tiva da primeira autora, mas, mesmo após
deferido o pleito, houve contra-ordem para
impedir o pagamento das diferenças. 

A pretensão foi acolhida pela r. sentença
de grau inferior (f. 170/174-TJ), tendo seu hon-
rado prolator submetido o feito ao duplo grau
obrigatório. 

Irresignado, avia o Estado o respectivo
apelo, objetivando a reforma do decisum, reque-
rendo, em preliminar, a extinção do processo
sem apreciação de mérito, em razão da ilegiti-
midade ativa dos autores, além da ocorrência da
prescrição qüinqüenal, e, no mérito, pugna pela
improcedência da pretensão, desde que a dispo-
sição legal relativa ao reenquadramento não se
era de aplicar ex officio pela administração,
dependendo de opção da servidora, que não
exerceu essa faculdade, desde que a natureza
de seu cargo não era exclusiva do Sistema
Fazendário do Estado.

Apresenta suas razões e pede provimento.

Os recorridos oferecem impugnação ao
recurso, pugnando pelo improvimento.

Dispensa-se a intervenção da d. Procu-
radoria-Geral de Justiça diante do contido na
Recomendação nº 01/2001 do Conselho
Superior do Ministério Público.

Do necessário, esta a exposição. 

Decide-se. 

Conheço da remessa e da apelação. 

Com respeito, mostra-se evidente a
carência de ação, dada a absoluta ilegitimidade
dos autores para, em nome próprio, postularem
a revisão do valor dos proventos de aposenta-
doria de servidora falecida relativos a período
em que ela, ainda viva, deixou de buscá-la judi-
cialmente por si ou por seu curador (já que se
diz, era incapaz). 

É que os proventos de aposentadoria,
assim como os vencimentos pelo exercício de
cargo ou função, constituem direito personalís-
simo do servidor, que cessa imediatamente com
a morte. 

Isso significa que, já no dia seguinte ao
óbito, a administração não é mais devedora da
obrigação de pagar vencimentos ou proventos.
Somente o saldo daqueles não percebidos até
a data do falecimento deve ser pago aos suces-
sores legítimos. 

Ou seja, apenas os valores devidos
incontestemente até a data do óbito é que, por
já integrarem o patrimônio do funcionário, se
transmitem na via sucessória. 

Se assim é, relativamente aos valores
incontestes (como alude julgado transcrito na
sentença), o mesmo não se dá com direitos
ainda não deferidos ou reconhecidos pela
administração até o falecimento do servidor e
cujo reconhecimento poderia ter sido por ele
mesmo buscado em procedimento administra-
tivo ou judicial.

Mas só por ele, por si ou através de
representante legal, dado tratar-se de direito
personalíssimo. 
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O direito de ação objetivando a revisão
dos vencimentos ou dos proventos não é
daqueles que se transmite com a herança,
salvo se já ajuizada pelo titular ainda em vida. 

Se não exercido em vida pelo titular,
perece com a morte deste.

Registro, por oportuno, que a questão
não se destina a reconhecer direito à alteração
do valor de pensão por morte em razão de dife-
rença entre o valor correto dos proventos do
falecido e os que ele vinha percebendo a
menor. Não é isso; não se trata de reflexo em
direito previdenciário. 

Neste sentido, aliás, já me posicionei no
julgamento da Apelação 310.502-2, desta
Capital: 

- Devo acrescentar, por outro lado, não se
legitimar a beneficiária de pensão para provo-
car, em juízo, qualquer revisão do valor dos
proventos auferidos pelo servidor falecido,
ainda que essa revisão possa influir no valor
do benefício previdenciário. 
- É que os proventos do aposentado, assim
como os vencimentos do servidor em ativi-
dade, constituem direito personalíssimo de
seu titular, de caráter alimentar, que não se
transmite aos sucessores. 

- Conseqüentemente, eventual diferença
pecuniária relativa a vencimentos ou aos
proventos, somente o titular se legitima para o
pleito judicial de revisão. 
- Assim, na espécie, se tivesse havido erro de
enquadramento dos proventos do marido da
autora, enquanto aposentado pelo Estado,
apenas a ele caberia postular a correção e o
recebimento de diferenças e, se não o fez,

extinguiu-se com o óbito o direito de fazê-lo.

Em suma, não possuem os autores legiti-
midade para a postulação de direito personalís-
simo da falecida e não exercitado por ela ou
reconhecido em seu favor enquanto viva. 

Com essas considerações, reformo a
sentença no reexame para julgar extinto o
processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC,
invertendo os ônus da sucumbência, cuja exigi-
bilidade ficará suspensa nos termos da Lei
1.060/50, restando prejudicada a apelação. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Dorival Guimarães Pereira e
Maria Elza. 

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

-:::-

MANDADO DE SEGURANÇA - PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - TÁXI - TRANSFERÊNCIA
- IMPOSSIBILIDADE - LICITAÇÃO - ART. 27 DA LEI 8.987/95 - INAPLICABILIDADE -

DENEGAÇÃO DA ORDEM

- O instituto da permissão, apesar de sua similitude com o da concessão, até por forma contratual,
tem características próprias. Sendo a licitação condição para conferir direito à permissão, torna-se
impossível admitir a possibilidade de o permissionário para a execução do serviço de táxi cedê-la
a pessoa determinada.

- O disposto no art. 27 da Lei 8.987/95 deve ser aplicado, tão-somente, aos casos de concessão
de serviços públicos, dada sua natureza de acordo de vontades entre o particular e o poder
público, tornando-se inaplicável à permissão, por ser ato unilateral e precário.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0079.04.166758-9/001 - Comarca de Contagem - Apelante: Wagner
Ferreira da Silva - Apelado: Município de Contagem - Relator: Des. ALVIM SOARES 
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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, 20 de setembro de 2005.
- Alvim Soares - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Alvim Soares - Conheço do
recurso, por presentes os pressupostos de sua
admissibilidade. 

Wagner Ferreira da Silva, aqui recor-
rente, impetrou, perante a Segunda Vara da
Fazenda Pública Municipal da Comarca de
Contagem, o presente mandado de segurança
contra ato do Secretário Municipal de Trânsito e
Infra-Estrutura daquele Município, afirmando
que é permissionário do sistema municipal de
transporte individual de passageiros por táxi,
estando licenciado desde 1994, e que, “...devi-
do a motivos pessoais e ainda crescente vio-
lência urbana e prejuízos a sua saúde devido
ao ritmo estressante da atividade de taxista,
optou por transferir sua permissão”. Aludiu que,
tendo sido feita tal transferência à pessoa de
Bruno Renato Santos Vieira, a autoridade apon-
tada como coatora indeferiu o requerimento for-
mulado. Sustentou a ilegalidade do referido ato
por equivocada a interpretação da Lei 8.987/95.
Após discorrer longamente, requereu liminar e
a concessão da segurança para que fosse
reconhecido o direito de transferência de sua
permissão para a exploração do transporte de
passageiros por táxi. Juntou documentos. 

O anseio liminar foi deferido. Notificada, a
autoridade coatora não prestou informações (cer-
tidão de f. 25v-TJ). O Ministério Público de primeiro
grau ofertou parecer às f. 26/30-TJ, opinando pela
denegação da ordem. A decisão fustigada flo-
resceu às f. 31/37-TJ, revogando a liminar deferida
e denegando a segurança pretendida.

Irresignado, rebelou-se o impetrante,
através das letras lançadas nas razões recur-
sais encartadas às f. 38/43-TJ, na expectativa
da reforma do decisum, repetindo a argumen-
tação outrora trazida. Contra-razões, ofertadas
às f. 44/47-TJ. 

A douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se nos autos às f. 55/59-TJ, opinan-
do pelo desprovimento do recurso.

Data venia, após analisar detidamente
todo o contexto probante deste caderno proces-
sual, afigura-se que a decisão planicial não
merece reparo. Do simples exame da sentença,
percebe-se que o magistrado apreciou detida-
mente as alegações das partes e chegou à con-
clusão que lhe pareceu justa ante os elementos
que os autos lhe ofereciam. 

O âmago da questão aqui debatida
cinge-se em saber se o permissionário para a
execução do serviço de táxi pode transferir sua
permissão. 

Consoante o ensinamento de Maria
Sylvia Zanella Di Pietro:

A permissão de serviço público é, tradicional-
mente, considerada ato unilateral, discricio-
nário e precário, pelo qual o Poder Público
transfere a outrem a execução de um serviço
público, para que o exerça em seu próprio
nome e por sua conta e risco, mediante tarifa
pelo usuário. A diferença (entre permissão e
concessão) está na forma de constituição,
pois a concessão decorre de acordo de von-
tades, e a permissão, de ato unilateral; e na
precariedade existente na permissão, e não
na concessão (Direito Administrativo, 7. ed.,
São Paulo: Atlas, 1996, p. 245).

O art. 2º, IV, da Lei 8.987/95 considera
“...permissão de serviço público: a delegação, a
título precário, mediante licitação, da prestação
de serviços públicos, feita pelo poder conce-
dente à pessoa física ou jurídica que demonstre
capacidade para seu desempenho, por sua
conta e risco”.

Ora, sendo a licitação condição para con-
ferir direito à permissão, torna-se impossível
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admitir a possibilidade de o permissionário cedê-
la, mesmo que a pessoa determinada.

Ademais, o disposto no art. 27 da Lei
8.987/95 deve ser aplicado, tão-somente, aos
casos de concessão de serviços públicos, dada
sua natureza de acordo de vontades entre o parti-
cular e o poder público, tornando-se inaplicável à
permissão, por ser ato unilateral e precário.

Nesse diapasão, colhe-se da jurisprudência
desta Corte:

Administrativo. Permissão de serviço público.
Táxi. Licitação. Necessidade. A licitação é
condição imprescindível para conferir direito à
permissão, sendo impossível se admitir a
cessão da permissão de serviço público sem o
prévio procedimento licitatório, uma vez que
esse procedimento violaria não só o princípio
que assegura igual oportunidade aos que dese-
jam contratar com o Poder Público, assim como
a finalidade da seleção. Rejeitada a preliminar e

reformada a sentença, em reexame necessário,
prejudicado o apelo voluntário. (Ap. Cível nº
1.0000.00.341812-6/000, Comarca de Conta-
gem, Apelante: Município de Contagem -
Secretário Municipal de Transporte do Município
de Contagem, Apelado: Orlando Costa, Relator:

Des. Lamberto Sant’Anna).

Do exposto, nego provimento ao recurso
aviado e mantenho incólume a r. sentença profe-
rida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas recursais, pelo apelante, ficando
delas isentas, em virtude de encontrar-se sob o
pálio da justiça gratuita. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Edivaldo George dos Santos
e Wander Marotta. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL - ALTERAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - PODER DISCRICIONÁRIO - LIMITE - LEI NOVA - INAPLICABILIDADE - 

IRRETROATIVIDADE DA LEI - CONCESSÃO DA ORDEM

- Não obstante possa a Administração, no uso de seu poder discricionário, promover alterações
em editais de concurso para melhor atender a suas necessidades, isso não pode ocorrer de forma
ilimitada, nem autoriza sejam feitas imposições quando já encerrado o processo classificatório,
notadamente se a exigência for capaz de eliminar candidatos aprovados. Não é possível, assim, a
alteração de edital, a pretexto de adequá-lo a uma nova legislação, que não pode retroagir para
atingir situações consolidadas de acordo com as normas então vigentes.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.04.312773-7/007 - Comarca de Belo Horizonte - Apelantes: Robson
Barbosa Magalhães e outro - Apelado: Estado de Minas Gerais - Relator: Des. NEPOMUCENO SILVA

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, 25 de agosto de 2005. -
Nepomuceno Silva - Relator.

Notas taquigráficas 

Assistiu ao julgamento, pelos apelantes,
o Dr. José Maurício de Castro. 

O Sr. Des. Nepomuceno Silva - Trata-se de
recurso de apelação, interposto por Carlos
Rodrigues Gomes, Helimar dos Santos, Jaime
José Tomaz, Marcos Túlio Lacerda e Silva,
Márcio Meireles Toledo, Renato Fernando de
Andrade, Rodrigo Ferreira de Oliveira e Valdinei
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José de Souza, em face da sentença (f. 210/212),
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da
Fazenda Pública e Autarquias, da Capital, nos
autos do Mandado de Segurança com súplica
liminar, inaudita altera parte, ali impetrado contra
ato, reputado ilegal, praticado pelo Sr. Coman-
dante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Minas Gerais - Sr. Coronel BM Osmar
Duarte Marcelino -, a qual denegou a segurança
que visava à convocação, matrícula e partici-
pação do Curso de Formação de Sargentos BM
para o ano de 2004, bem como promoção à gra-
duação de 3º SGT BM.

Insurgem-se os apelantes nas razões
recursais (f. 227/235), sustentando, em apertada
síntese, que os Tribunais Superiores, Federais e
Estaduais, incluindo este Sodalício, têm reco-
nhecido a procedência do pedido em hipóteses
tais, conforme a jurisprudência colacionada.

Acrescentam que, nos termos da decisão
que concedeu liminar (f. 119/121-TJ), mesmo
que a citada Lei Complementar nº 74/04 (f.
59/60) houvesse determinado a modificação
nos critérios de admissão ao CFS, somente
poderia gerar efeitos para os futuros concursos,
em respeito aos princípios da vinculação das
partes ao edital e da irretroatividade da lei, pre-
visto no art. 5º, XXXVI, da CF/88. 

E mais. 

O ato da autoridade apontada coatora,
ao contrário do que entendeu o ilustre Magis-
trado, não foi discricionário, sim arbitrário.
Primeiro porque a LC 74/04 ao invés de reduzir
os critérios de promoção e matrículas dos
Cabos e Soldados, nos Cursos de Formação de
Sargentos, os ampliou, criando o critério de pro-
moção por tempo de serviço, anteriormente
inexistente no Estatuto do Pessoal da Polícia
Militar, aplicável ao Corpo de Bombeiros.
Segundo porque a Administração, através da
Resolução nº 140, de 08.09.04, expedida pelo
Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais, trazida às f. 205/208, está
disponibilizando 50 novas vagas para os cursos
de formação de sargentos, para o ano de 2005. 

Requerem, ao final, o provimento do
recurso e, via de conseqüência, a reforma da
sentença, julgando-se procedente o pedido ini-
cial, nos termos de f. 12. 

Contra-razões (f. 237/241), em infir-
mação óbvia. 

Parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça (f. 251/255), opinando pelo improvimento
do recurso.

É o relatório, no essencial. 

Presentes os pressupostos de sua
admissibilidade, conheço do recurso. 

Versam os autos sobre um mandado de
segurança com súplica liminar, inaudita altera
parte, impetrado por Carlos Rodrigues Gomes,
Helimar dos Santos, Jaime José Tomaz, Marcos
Túlio Lacerda e Silva, Márcio Meireles Toledo,
Renato Fernando de Andrade, Rodrigo Ferreira
de Oliveira e Valdinei José de Souza (apelantes),
contra ato, reputado ilegal, praticado pelo Sr.
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais, visando a convocação,
matrícula, participação do Curso de Formação
de Sargentos BM, bem como a promoção à
graduação de 3º SGT BM, por merecimento,
através de Concurso Público.

Após o indeferimento da liminar (f. 87/89),
da manifestação do Estado de Minas Gerais (f.
154), das informações prestadas pela autoridade
apontada coatora (f. 155/159) e parecer do Minis-
tério Público (f. 175/178), o ilustre julgador mono-
crático proferiu sentença denegando a segurança,
como expendido.

Não decidiu S. Exa., aqui, com o cos-
tumeiro e admirável acerto, data venia. 

Explico. 

Registra-se, de início, que o Mandado de
Segurança é ação especialíssima, de natureza
constitucional (art. 5º, LXIX, da CF/88), onde se
busca proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data,



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 56, n° 174, p. 59-282, jul./set. 2005222

quando o responsável pela ilegalidade ou
abuso do poder for autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público. 

Exige-se, para seu manejo, então, a prova,
de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou
seja, dentre os seus pressupostos específicos e
essenciais faz-se necessário, sob pena do inde-
ferimento da petição inicial art. 8º, Lei 1.533/51 a
prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e
certeza do direito a ser tutelado.

E direito líquido e certo é o que resulta de
fato certo, capaz de ser comprovado de plano
(RSTJ 4/1427, 27/140, 147/386), por documento
inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169).
Na lição clássica de Hely Lopes Meirelles:

...é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a
ser exercitado no momento da impetração. Por
outras palavras, o direito invocado, para ser
amparável por mandado de segurança, há de vir
expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se sua existência for duvidosa; se
sua extensão ainda não estiver delimitada; se
seu exercício depender de situações e fatos
ainda indeterminados, não rende ensejo à segu-
rança, embora possa ser defendido por outros
meios judiciais (Mandado de Segurança, Ação
Popular, Ação Civil Pública, Mandado de
Injunção e Habeas Data, 17. ed., São Paulo:
Malheiros, 1996, p. 28).

Feitas essas considerações, tem-se que
os apelantes, todos integrantes do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais, se inscre-
veram e concorreram a uma das vagas prevista
no Edital do Concurso Interno para o Curso de
Formação de Sargentos BM (CFS), em con-
sonância com a Resolução nº 110, de 12.09.03,
bem como ao que preceitua seu Anexo A (f. 57)
que, no item IV, letra b, previu para o CFS
Combatente 35 vagas para o ano de 2004.

Demonstraram, através da “Ata de
Resultado Final do Curso de Formação de
Sargentos (CFS) BM 2004” (f. 203/204), que
foram aprovados em primeira época, e, sur-
preendentemente, em 08.03.04, o Coman-

dante-Geral do Corpo de Bombeiros (autori-
dade coatora) expediu a Resolução nº 121,
alterando o item IV do Anexo A da Resolução
110/03, consistente na redução do número de
vagas de 35 para 20 vagas, sob o argumento
de adequar a realização do Curso à Lei
Complementar 74/2004. 

Registra-se que referida lei complemen-
tar imprimiu nova redação aos arts. 206, 207 e
214 da Lei 5.301/69 (que contém o Estatuto da
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais) e
determinou, na parte que interessa ao deslinde,
que 50% das vagas existentes para a gradua-
ção de 3º Sargento serão preenchidas medi-
ante promoção por tempo de serviço, dispondo,
ainda, que as instituições militares promoverão
as adaptações que se fizerem necessárias na
quantidade e na agenda anual de realização
dos cursos para atender à demanda em função
da nova lei. 

Via de conseqüência, editou-se o
Decreto 43.756/04, que contém o Regulamento
de Promoções de Praças das Instituições
Militares do Estado de Minas Gerais, dispondo
sobre as novas regras de promoção decor-
rentes LC 74/04. 

Destarte, em face do novo critério para a
promoção, segundo o qual, repetindo, 50% das
vagas seriam preenchidas em razão do tempo
de serviço, a autoridade apontada como coatora
editou a Resolução nº 121, de 08.03.04,
reduzindo o número de vagas de 35 para 20.
Não custa repetir.

A propósito, cuido registrar que, quando da
interposição do recurso de agravo de instrumento,
pelos apelantes, contra a decisão interlocutória
que indeferiu a liminar no mandado de segurança,
concedi em despacho primevo o colimado efeito
ativo, ou seja, naquela oportunidade permiti que
eles, apelantes, fizessem o CFS. Trata-se, pois,
do despacho trazido às f. 119/121.

Não obstante possa a Administração, no
uso de seu poder discricionário, promover alte-
rações em editais de concurso, para melhor aten-
der a suas necessidades, isso não pode se dar
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de forma ilimitada, nem autorizar sejam feitas
imposições quando já encerrado o processo clas-
sificatório, notadamente se a exigência for capaz
de eliminar candidatos aprovados, e este é o
caso, com um gravame, qual seja o registrado
pelos apelantes, sob a alegação de que para o
ano de 2005 encontra-se previsto curso idêntico,
com 50 vagas, nos termos da Resolução nº 140,
de 08.09.04, juntada às f. 205/208, sendo que
uma lei nova, como se sabe, não pode retroagir
para atingir situações consolidadas de acordo
com as normas então vigentes. 

Dos precedentes jurisprudenciais do
Supremo Tribunal Federal, vêm a lume os
seguintes julgados: 

a) Recurso Extraordinário desprovido. Edital
de concurso público. Incidência de nova
exigência durante a realização do certame.
Impossibilidade. (...). Agravo regimental a que
se nega provimento (STF, 2ª Turma, Agravo
Regimental em Recurso Extraordinário nº
116.503-1/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira, j. em
17.08.99, DJ de 31.03.2000. Agravante:
Estado do Rio de Janeiro. Agravado: Pedro
Carlos de Faria Neto). 

b) Concurso. Edital. Parâmetros. Os parâmetros
alusivos ao concurso hão de estar previstos no
edital. Descabe agasalhar ato da Administração
Pública que, após o esgotamento das fases ini-
cialmente estabelecidas, com aprovação nas
provas, implica criação de novas exigências. A
segurança jurídica, especialmente a ligada a
relação cidadão-Estado rechaça a modificação
pretendida (STF, 2ª Turma, Agravo Regimental
em Recurso Extraordinário nº 118.927/RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio, j. em 07.02.95, DJ de
10.08.95, p. 23.556. Agravante: Estado do Rio de
Janeiro. Agravados: Luís Sérgio Pereira e outro).

E desta Casa: 

a) Remessa oficial e apelação cível volun-
tária. Ação de mandado de segurança. Edital
de concurso público. Alteração legislativa pos-
terior. Novos e mais severos requisitos.
Inaplicabilidade. Princípio constitucional da
irretroatividade da lei. Sentença confirmada. 
1. A lei nova não pode retroagir para atingir o
ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a
coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição
da República). 

2. A lei nova contendo condições mais severas
e que entra em vigor quando está sendo reali-
zado concurso público, com edital publicado
anteriormente, não pode ser aplicada ao cer-
tame sob pena de lesar o preceito constitu-
cional da irretroatividade. 
3. Remessa oficial e apelação cível voluntária
conhecidas. 
4. Sentença confirmada em reexame neces-
sário, prejudicado o recurso voluntário (TJMG,
3ª Câmara Cível, Reexame Necessário e
Apelação nº 1.0000.00.312387-4/000, Rel.
Des. Caetano Levi Lopes, acórdão de
15.05.03, publicação de 30.05.03. Apelante:
Estado de Minas Gerais, pelo Com. 20º
Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais.
Apelado: Luis Henrique de Sousa). 

b) Administrativo. Concurso público. Alteração
do edital. Impossibilidade. Realizado o con-
curso público e feita a divulgação dos can-
didatos aprovados, impossível é a alteração
do edital respectivo, com implicação na clas-
sificação, ainda que a pretexto de adequá-lo a
uma nova disposição legal (TJMG, 5ª Câmara
Cível, Reexame Necessário e Apelação nº
1.0000.00.322994-5/000, Rel. Des. Aluízio
Quintão, acórdão de 20.11.03, publicação de
19.12.03. Apelante: JD 2ª V. Faz. Comarca de
Belo Horizonte, pelo Com.-Geral da Polícia
Militar de Minas Gerais. Apelados: José
Adriano Leite Xavier e outro).

Nesse último julgado, votaram como
Revisor e Vogal, respectivamente, os eminentes
Desembargadores José Francisco Bueno e
Dorival Guimarães Pereira.

Presente, portanto, o direito líquido e
certo dos apelantes, esgota-se o tema, com a
concessão da ordem. 

Com tais expendimentos, rogando vênia,
dou provimento ao recurso para conceder a
segurança aos impetrantes apelantes para os
fins de convocação, matrícula e participação no
Curso de Formação de Sargentos BM, bem
como de promoção à graduação de 3º SGT BM,
tudo como requerido. 

Custas recursais, ex lege.

É como voto. 
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O Sr. Des. Cláudio Costa - De acordo.

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

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

EXECUÇÃO FISCAL - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - LEGALIDADE - PODER DE
POLÍCIA - BASE DE CÁLCULO - CITAÇÃO POR EDITAL - PRESCRIÇÃO - NÃO-OCORRÊNCIA

- A notificação editalícia do lançamento de tributos municipais de Belo Horizonte é válida, de
acordo com o disposto no art. 21, II, da Lei 1.310/66, não havendo que se falar em nulidade por
ausência de notificação pessoal. 

- Regularmente inscrito o crédito tributário na dívida ativa, dentro do prazo do art. 173 do CTN, e
proposta a execução no lustro previsto no art. 174 do mesmo Código, o efeito interruptivo da
citação editalícia retroage à data da propositura da ação, não havendo que se falar em decadência
ou prescrição.

- Taxas devidas em razão do poder de polícia exigem apenas a potencialidade respectiva,
sendo, pois, legal a taxa de fiscalização de anúncios. 

- A base de cálculo das taxas de fiscalização de localização e funcionamento e de fiscalização
de anúncios atende aos requisitos da divisibilidade e especificidade. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.04.331896-3/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Paes
Mendonça S.A. - Apelada: Fazenda Pública do Município de Belo Horizonte - Relator: Des. ERNANE
FIDÉLIS 

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 PRELIMINAR E NEGAR
PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 16 de agosto de 2005. -
Ernane Fidélis - Relator.

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Ernane Fidélis - Cerceamento
de defesa por falta de notificação pessoal.

Conforme se extrai do disposto no art. 21,
II, da Lei 1.310/66, que institui o Código
Tributário do Município de Belo Horizonte, a noti-
ficação editalícia do lançamento de tributos

municipais é perfeitamente válida, não havendo
que se falar em nulidade por ausência de notifi-
cação pessoal, mormente quando, no caso da
taxa de fiscalização de anúncios, o lançamento é
realizado com base nas declarações do próprio
contribuinte junto ao Cadan-BH, Cadastro de
Anúncios de Belo Horizonte, previsto no art. 14
da Lei 5.641/89, Código Tributário do Município
de Belo Horizonte, tomando por base a área dos
anúncios a serem fiscalizados, com publicação
posterior em edital.

Não há falar, portanto, em nulidade das
CDAs por ausência de notificação, já que o
lançamento é feito com base em informações
do próprio apelante e a notificação, por edital. 

Prescrição. 

O termo inicial da prescrição do crédito
tributário conta-se da data em que este é
inscrito na dívida ativa, justamente porque é a

-:::-
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partir daí que a Fazenda Pública tem a ação
para a cobrança do crédito tributário. 

No caso dos autos, o crédito tributário
executado, relativo à taxa de fiscalização de
anúncios de julho de 1994, foi regularmente
inscrito na dívida ativa em 10.06.97 (f. 3), tendo
sido respeitado, portanto, o prazo decadencial
qüinqüenal do art. 173 do CTN. 

A ação executória, por sua vez, foi distri-
buída em 30.12.99, também dentro do lustro
prescricional do art. 174 do CTN, contado, repita-
se, da inscrição do débito na dívida ativa, sendo
certo que o efeito interruptivo da prescrição,
operado pela citação válida, retroage à data da
propositura da ação (art. 219, § 1º, do CPC).

Além dos esclarecimentos definitivos
dados pelo art. 219 do CPC, tenho que o espírito
da lei, qualquer que ela seja, quando considera a
citação causa interruptiva da prescrição, foi no
sentido de presumir a citação feita no momento
da propositura da ação, pois não se pode enten-
der a perda da capacidade defensiva da preten-
são pelos simples azares do serviço judiciário,
não podendo a parte ficar na dependência da
burocracia dos cartórios e das dificuldades que
advêm no cumprimento das citações. Neste
caso, se a ação é proposta dentro do lapso pres-
cricional e qualquer demora de citação não se
deveu à parte, a prescrição há de se considerar
interrompida com a propositura da ação.

Mérito. 

Ao Município é lícita a criação de taxas,
conforme dispõe o art. 145, II, da CF: 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios poderão instituir os
seguintes tributos:
(...)
II taxas, em razão do exercício do poder de
polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial,
de serviços públicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou postos a sua disposição.

No mesmo sentido é a redação do art.
77, caput e parágrafo único, do Código
Tributário Nacional:

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos
Estados, pelo Distrito Federal ou pelos
Municípios, no âmbito de suas respectivas
atribuições, têm como fato gerador o exercício
regular do poder de polícia, ou a utilização,
efetiva ou potencial, de serviço público
específico e divisível, prestado ao contribuinte
ou posto à sua disposição. 
Parágrafo único. A taxa não pode ter base de
cálculo ou fato gerador idênticos aos que corres-
pondam a imposto, nem ser calculada em
função do capital das empresas (redação dada
pelo Ato Complementar nº 34, de 30.01.67).

Saliente-se que a taxa pode ter como fato
gerador um serviço público ou o exercício do
poder de polícia, e a questionada taxa de fiscali-
zação de anúncios refere-se ao exercício do
dito poder. 

Com efeito, a exação impugnada, criada
pelo Código Tributário do Município de Belo
Horizonte, tem como fato gerador a fiscalização
“exercida pelo Município sobre a utilização e a
exploração de anúncio, em observância à legis-
lação municipal específica” (art. 9º da Lei
5.641/89). 

Não pode, data venia, ser a TFA inquinada
de ilegal pela simples afirmação de que não foi
realizada a efetiva fiscalização, já que, no que
concerne às taxas instituídas em razão do poder
de polícia, a cobrança independe da efetiva fisca-
lização individual, sendo a exação justificada pelo
custeio do próprio aparelho estatal fiscal, que
presta serviço de interesse da coletividade, como,
no caso dos autos, é a fiscalização sobre ativi-
dades particulares e utilização de bens públicos,
para propaganda, que deve ser feita com
observância das posturas municipais relativas à
segurança, estética e moralidade pública.

Ademais, os atos da administração públi-
ca revestem-se de presunção de veracidade e
legalidade, que só pode ser elidida por robusta
prova em contrário. 

No caso dos autos, tendo sido efetivado
regularmente o lançamento, não produziu o
apelante qualquer prova que afastasse a pre-
sunção de que a fiscalização ocorreu, desconsti-
tuindo, dessa forma, a legitimidade da cobrança.
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Com tais considerações, rejeito as preli-
minares e nego provimento ao recurso. 

Custas, pelo apelante. 

É o meu voto. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Edilson Fernandes e Batista
Franco. 

Súmula - REJEITARAM PRELIMINAR E
NEGARAM PROVIMENTO.

MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO ADMINISTRATIVA - IMÓVEL RURAL - RESERVA
LEGAL - AVERBAÇÃO - REGISTRO DE IMÓVEIS - ART. 16, § 2º, DA LEI 4.771/65

- Para efeito de averbação, no registro imobiliário, de reserva de mata nativa, conforme o disposto
no art. 16, § 2º, da Lei 4.771/65 - Código Florestal -, a melhor exegese conduz à afirmação de que
o legislador quis apenas amparar as florestas nativas, e não toda a área do imóvel rural. Fazendo
a legislação distinção entre área florestal ou mata nativa e área de cultura ou de cerrado, para
efeito de averbação, não tem cabimento a exigência de averbação de reserva legal neste último
caso, porque extravasa, por desarrazoável interpretação, o alcance do comando legal.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.0000.04.415119-9/000 - Comarca de São João Del-Rei -
Impetrante: PJ Curador do Patrimônio Público de São João Del-Rei, 3º Promotor de Justiça da
Comarca de São João Del-Rei - Aut. Coatora: JD 1ª V. Cível da Comarca de São João Del-Rei -
Relator: Des. JOSÉ DOMINGUES FERREIRA ESTEVES 

Acórdão 

Vistos etc., acorda 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 DENEGAR A SEGURANÇA. 

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2005. -
José Domingues Ferreira Esteves - Relator.

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. José Domingues Ferreira
Esteves - Cuida-se de mandado de segurança
impetrado pelo 3º Promotor de Justiça da
Comarca de São João Del-Rei contra decisão
administrativa originária da consulta nº
062504033038-7, formulada pelo Oficial do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
São João Del-Rei, segundo a qual a reserva legal
prevista pelo art. 16 do Código Florestal (Lei
4.771/65), com as alterações oriundas de legis-
lação superveniente, somente é exigível quando
“a propriedade tiver área de floresta no imóvel”.

Nas razões do mandamus, de f. 02/22, o
impetrante, preliminarmente, justifica sua legiti-
midade pelo fato de estar atuando na defesa do
meio ambiente e de a decisão impugnada não
ser proveniente de dúvida suscitada em caso
concreto, mas de procedimento administrativo
de consulta formulada ao Poder Judiciário.

No mérito, sustenta, em síntese, que a
reserva legal prescrita pelo art. 16 do Código
Florestal (Lei 4.771/65), com as alterações oriun-
das de legislação superveniente, notadamente a
Medida Provisória 2.166-67, de 24 de agosto de
2001, impõe a exigência de prévia averbação de
área de reserva legal em todos os atos de trans-
missão de imóveis rurais, a qualquer título.

Após o indeferimento de pedido liminar
do impetrante, foram prestadas informações
pelo douto Juiz a quo, às f. 97/98, acompa-
nhadas dos documentos de f. 99/160.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, através
do parecer de f. 163/174, da lavra do ilustre
Procurador de Justiça, Dr. Nedens Ulisses Freire
Vieira, opina pela concessão da segurança.

-:::-
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Conheço do recurso, visto que atendidos
os pressupostos de admissibilidade. 

Sem razão o impetrante. 

Pelos termos da Medida Provisória
2.166/67, fica claro que, em se tratando de flores-
ta nativa, a reserva legal, nos limites definidos,
deverá ser averbada, como garantia da preser-
vação das florestas e outras formas de vegetação
nativa, como de resto, de recursos naturais.

Contudo, não fala a legislação em obrigato-
riedade da averbação da reserva legal, em se
tratando de imóvel constituído de terras de cultura,
não tendo florestas a serem preservadas.

Com efeito, dispõe o art. 16 do Código
Florestal, já com nova redação dada pela Medida
Provisória 2.166/67, dispondo esta sobre a obri-
gatoriedade de averbação no registro imobiliário
da reserva legal, expressamente fala em “florestas
e outras formas de vegetação nativa”.

Sem margem de qualquer dúvida, tenho
que a melhor exegese conduz à afirmação de
que o legislador quis, apenas, amparar as flo-
restas nativas, e não toda área do imóvel rural. 

Na realidade, a legislação faz distinção
entre área florestal ou mata nativa e área de cultura
ou de cerrado, para efeito de averbação; por isso,
não tem cabimento a exigência de averbação de
reserva legal em todas as transferências de
imóveis rurais, porque tal interpretação extravasa,
por desarrazoável, o alcance do comando legal.

A egrégia Corte Superior deste Tribunal,
aliás, já teve oportunidade de firmar o mesmo

posicionamento, deixando claro que a aver-
bação da reserva legal somente se justifica em
caso de existência de florestas, e não quando
se trata de terras de cultura, de cerrado ou de
campos, conforme se infere da ementa do voto
vencedor do julgamento acima mencionado: 

Reserva legal. Interpretação do art. 16 do Código
Florestal. Condicionamento de atos notariais à
exigência prévia de averbação da reserva falta
de amparo legal. Direito líquido e certo de pro-
priedade. Garantia constitucional. Segurança
concedida. A interpretação sistemática do art.16
do Código Florestal nos conduz ao entendimen-
to de que a reserva legal não deve atingir toda e
qualquer propriedade rural, mas apenas aquelas
que contêm área de florestas. Logo, tem-se que
o condicionamento dos atos notariais neces-
sários ao pleno exercício do direito de pro-
priedade, previsto pelo art. 5º, XXII, da CF, à
prévia averbação da reserva legal, somente está
autorizado quando existir floresta no imóvel, o
que não é o caso dos autos, pelo que se impõe
a concessão da segurança requerida.

Com esses fundamentos, denego a segu-
rança requerida, por não vislumbrar qualquer ofen-
sa decorrente do ato impugnado a direito líquido e
certo do impetrante, na defesa do meio ambiente.

Sem custas. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Ernane Fidélis, Edilson
Fernandes, Batista Franco e Delmival de
Almeida Campos. 

Súmula - DENEGARAM A SEGURANÇA.

MANDADO DE SEGURANÇA - SEGURADO DO IPSEMG - DEPENDENTE - EXCLUSÃO - LEI
NOVA - OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO - CONCESSÃO DA ORDEM

- A inovação legal não pode retroagir em detrimento de ato jurídico perfeito, para excluir dos
quadros do Ipsemg filiado por dependência.

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.446597-9/001 - Comarca de Belo
Horizonte - Remetente: JD 2ª V. Fazenda Comarca Belo Horizonte - Apelante: Ipsemg - Apelada:
Terezinha de Jesus Gomes - Autoridade coatora: Supte. Benefícios Ipsemg - Inst. Prev. Serv. Estado
Minas Gerais, Diretor Ipsemg - Relator: Des. JARBAS LADEIRA

-:::-



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 56, n° 174, p. 59-282, jul./set. 2005228

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 REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMAR A
SENTENÇA, PREJUDICADO O RECURSO
VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 16 de agosto de 2005. -
Jarbas Ladeira - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Jarbas Ladeira - Cuida-se de
mandado de segurança impetrado por Terezinha
de Jesus Gomes contra ato da Superintendente
de Benefícios e do Diretor de Previdência,
ambos do Ipsemg.

Alegou a impetrante que, em 31.10.95,
obteve a inclusão de sua sobrinha, Maria de
Fátima de Oliveira Bruno, como sua depen-
dente, para fins de assistência à saúde, e que,
em fevereiro de 2004, foi comunicada sobre o
desligamento de sua sobrinha dos quadros do
Ipsemg, sem qualquer notificação acerca de
promover defesa para obter a continuidade do
benefício, sendo que a justificativa do Instituto
se baseia na Lei Complementar 64/02. Aduziu
ainda que sua sobrinha é portadora de doença
mental, necessitando de tratamento médico,
sendo órfã de pai e mãe, e atualmente rece-
bendo os cuidados e sendo mantida pela impe-
trante. Assim, pede a impetrante a renovação
da inclusão de sua sobrinha nos quadros de
dependentes do Ipsemg.

O digno Magistrado primevo concedeu a
segurança, conforme pleiteado.

Apelando, o Ipsemg pede a reforma da r.
sentença, sob o argumento de que a decisão
que excluiu a sobrinha da impetrante possui
previsão legal, contida na Lei Complementar
64/02, de forma que não há falar em ilegalidade
ou ofensa a direito.

Relatório circunstanciado encontra-se
nos autos. 

Autos enviados a esta Casa também
para reexame obrigatório. 

Conheço do recurso voluntário e da
remessa necessária, pois presentes seus requi-
sitos de admissibilidade. 

Passo a reexaminar a questão. 

A inclusão da sobrinha da apelante Maria
de Fátima de Oliveira Bruno como sua depen-
dente, para fins de assistência médica, perante
os quadros do Ipsemg, foi baseada na Lei
Estadual 9.380/86, que, no art. 7º, II, previa a
hipótese de inclusão, como dependente, de pes-
soa sem vínculo próximo de parentesco (até 2º
grau). Assim, por mais de oito anos a sobrinha da
impetrante permaneceu como sua dependente
perante o Instituto impetrado pois a inclusão se
deu em 31.10.95 , e a justificativa da Adminis-
tração para a exclusão da dependente foi las-
treada na Lei Complementar 64/02, que elencou
os únicos dependentes capazes de ser inscritos
em tal categoria perante o Ipsemg, sendo que
dentre eles não constam sobrinhos.

Entretanto, apesar de a decisão do
Ipsemg haver sido baseada na lei fato que
poderia ensejar a validade de tal decisão, uma
vez que os entes públicos, bem como seus
órgãos, autarquias, fundações e empresas,
encontram-se adstritos ao princípio da legali-
dade, ou seja, só podem fazer ou deixar de
fazer algo frente à existência de norma que pre-
veja o ato , ela não pode prosperar. 

A inclusão da sobrinha da impetrante se
deu em 31.10.95, época em que o art. 7º, II, da
Lei 9.380/86 permitia a inclusão de dependentes
diversos daqueles elencados no art. 4º da Lei
Complementar 64/02. Assim sendo, a meu ver, a
exclusão da dependente, em virtude de lei nova,
fere o dispositivo firmado no art. 6º, § 1º, da Lei
de Introdução ao Código Civil, que diz:

Art. 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e
geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o
direito adquirido e a coisa julgada.
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§ 1º. Reputa-se ato jurídico perfeito o já con-
sumado segundo a lei vigente ao tempo em

se efetuou.

A lei nova, no caso presente, retroagiu
indevidamente, pois alterou ato jurídico perfeito,
indo de encontro, inclusive, à proteção constitu-
cional dada aos atos já consumados perante
ordenamentos pretéritos (art. 5º, XXXVI, da CF),
de modo que a sentença primeva que concedeu
a segurança fazendo retornar a sobrinha a seu
statu quo ante, ou seja, revalidando sua inscrição
como dependente de segurada do Ipsemg, para
fins de assistência médica , foi proferida de acor-

do com o melhor direito, devendo, pelo mesmo
motivo, ser mantida incólume.

Do exposto, mantenho a sentença em
reexame necessário. Julgo prejudicado o recurso
voluntário. 

Sem custas.

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Brandão Teixeira e Francisco
Figueiredo.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO,
CONFIRMARAM A SENTENÇA, PREJUDICADO
O RECURSO VOLUNTÁRIO.

OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUXÍLIO-DOENÇA - RESTABELECIMENTO - 
PRAZO - INSS - MULTA COMINATÓRIA

- O restabelecimento de benefício previdenciário caracteriza obrigação de fazer, sendo possível a
cominação de multa diária ao INSS pelo descumprimento da decisão que determinou o pagamento.

- É necessário que seja fixado um prazo para que o INSS providencie o cumprimento da
decisão, somente vindo a incidir a multa após o decurso do mesmo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.0000.00.484785-6/000 - Comarca de Andrelândia - Relator:
Des. MOTA E SILVA

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Agravo de Instrumento nº 2.0000.00.484785-
6/000, da Comarca de Andrelândia, sendo agra-
vante Instituto Nacional do Seguro Social INSS
e agravado Raimundo Domingos Martins, acor-
da, em Turma, a Décima Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
José Affonso da Costa Côrtes (1º Vogal), e dele
participaram os Desembargadores Mota e Silva
(Relator) e Guilherme Luciano Baeta Nunes (2º
Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado, na íntegra, pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 1º de setembro de 2005.
- Mota e Silva - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Mota e Silva - Trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a fim
de reverter a decisão de f. 20/25-TJ, proferida
pelo juízo a quo, que deferiu a tutela antecipa-
da requerida pelo agravado, determinando que
o agravante restabelecesse o auxílio-doença
daquele, fixando multa diária no valor de R$
100,00 pelo descumprimento.

Aduz o agravante não ser cabível a
imposição de multa cominatória ao Poder
Público, mesmo porque não se trata apenas de
obrigação de fazer, mas também de pagar
parcelas em atraso. Diz não ter sido fixado

-:::-
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prazo para o cumprimento da decisão, não
sendo razoável que a multa comece a incidir
desde a intimação do agravante. Insurge-se
quanto ao valor da multa fixada, que afirma ser
excessivo. Requer seja dado provimento ao
recurso, a fim de reformar a decisão agravada. 

Intimada para a resposta, a parte agravada
não se manifestou, conforme certidão de f. 34-TJ.

Às f. 37/39-TJ, a Procuradoria de Justiça
opinou pelo provimento parcial do recurso, ape-
nas para fixar prazo para o cumprimento da
decisão, entendendo razoável o prazo de 30
dias da intimação da decisão deste recurso.

É o breve relato. Passo a decidir.

O objeto da ação originária, bem como o da
tutela antecipada concedida na decisão agravada,
é o de que o INSS, ora agravante, proceda ao
restabelecimento do auxílio-doença do agravado.
Não se trata de mera cobrança ou execução de
valores, uma vez que o benefício do agravado não
se encontra ativado no momento, sendo
necessário seu restabelecimento.

Assim, trata-se de evidente obrigação de
fazer, para a qual é plenamente possível a com-
inação de multa diária pelo descumprimento,
nos termos do art. 461, § 5º, do CPC. E para tal
é irrelevante que aquele a quem está sendo
imputada a multa seja integrante do Poder
Público, conforme entendimento consolidado
do Superior Tribunal de Justiça:

Processual Civil e Previdenciário. Descum-
primento de decisão judicial. Implantação de
benefício. Multa. Possibilidade.
Encontra-se pacificado nesta Corte que é pos-
sível a fixação de multa diária quando o INSS,
descumprindo decisão judicial, não procede à
correta implantação do benefício previdenciário,
a qual se caracteriza como obrigação de fazer.

Agravo regimental a que se nega provimento (6ª
T., AgRg. no Ag. 570.397/RS, Rel. Min. Paulo
Medina, j. em 22.06.04, DJ de 23.08.04, p. 279).

No que tange ao valor da multa diária
cominada, não se mostra excessivo. A comi-
nação da multa em questão tem por objetivo
principal garantir o cumprimento da obrigação,
desestimulando a desídia por parte daquele a
quem se dirigiu a determinação judicial.

Desse modo, seu valor não pode ser
baixo sob pena de se tornar ineficaz ao fim a
que se presta, razão pela qual deve ser manti-
da a quantia de R$ 100,00, fixada no decisum.

Por outro lado, com razão o agravante
quando aduz que não foi fixado prazo para
cumprimento da decisão. Examinando a decisão
agravada, verifica-se que o MM. Juiz a quo deter-
minou tão-somente que o restabelecimento do
benefício seria feito a partir do mês de agosto de
2004, sem, todavia, fixar qualquer prazo para que
o agravante o fizesse, sendo certo que este
somente foi intimado da decisão em 12.11.04.

Dessa forma, há que se fixar prazo razoável
para que o agravante possa providenciar o devido
restabelecimento do benefício, que entendo sufi-
ciente ser fixado em 30 dias contados da publi-
cação do acórdão deste agravo de instrumento.

Dentro do referido prazo, deverá ser
restabelecido o auxílio-doença ao agravado,
bem como efetuado o pagamento referente ao
período de agosto de 2004 até a data do resta-
belecimento do benefício.

Diante do exposto, dou parcial provimen-
to ao recurso, tão-somente para fixar o prazo de
30 dias contados da publicação deste acórdão,
para que o agravante cumpra a obrigação
determinada na decisão agravada, após o qual
deverá incidir multa diária no valor de R$
100,00 pelo descumprimento.

COMPRA E VENDA - SAFRA FUTURA - ATAQUE DE PRAGA NA LAVOURA - 
IMPREVISIBILIDADE - NÃO-CARACTERIZAÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL - ART. 478 DO

CÓDIGO CIVIL/2002 - INAPLICABILIDADE

-:::-
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- O ataque de pragas em lavouras não constitui fato anormal, extraordinário e imprevisível; portanto,
não autoriza a resolução de contrato de venda a termo da produção.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.0000.00.508495-1/000 - Comarca de Uberaba - Relator: Des. JOSÉ
AFFONSO DA COSTA CÔRTES

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 2.0000.00.508495-1/000,
da Comarca de Uberaba, sendo apelante Paulo
Daniel Detoni e apelada Comércio e Indústrias
Brasileiras Coinbra S.A., acorda, em Turma, a
Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais NEGAR
PROVIMENTO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
José Affonso da Costa Côrtes (Relator), e dele par-
ticiparam os Desembargadores Guilherme Luciano
Baeta Nunes (Revisor) e Unias Silva (Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado, na íntegra, pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2005. -
José Affonso da Costa Côrtes - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. José Affonso da Costa Côrtes -
Conheço do recurso por presentes os requisitos
para sua admissibilidade.

O apelante ajuizou ação ordinária em des-
favor da apelada, em virtude de ter celebrado
com ela contrato de compra e venda de 600.000
quilos de soja (f. 17), posteriormente elevados
para 900.000 quilos (aditivo de f. 21), com preço
da saca de 60 quilos fixado em US$ 9,80, mas a
incidência da ferrugem asiática na lavoura, acar-
retando aumento de custos e baixa produtividade,
constitui fato imprevisível que autoriza a rescisão
ou revisão do contrato, com a finalidade de man-
ter seu equilíbrio, além da elevação do preço da
saca de 60 quilos no mercado para US$ 18,00.
Finalizou com pedido de tutela antecipada, não
acolhida, e de procedência da ação com rescisão
do contrato ou sua revisão.

Resposta apresentada, processo instruí-
do, sentença de f. 458/462, inacolhendo o pleito
autoral, com imposição de ônus sucumbenciais,
afastando a alegada onerosidade, além do que
a variação de preço do produto no mercado
constitui fato inteiramente previsível.

Inconformado, o vencido apresentou
recurso de f. 468/475, afirmando que a onero-
sidade excessiva se faz presente, porque a pro-
dução não ocorreu nos moldes esperados, mas
pela ocorrência de ferrugem asiática que
aumentou os custos da produção; logo, a
onerosidade decorre da baixa produtividade,
além do que o preço de mercado da saca de 60
quilos, quando da entrega da produção, era de
US$ 18,00, e o contratual de US$ 9,80, portanto
inferior ao próprio custo. Ressaltou que a varia-
ção de preço da soja no mercado realmente é
um fato previsível; portanto, a imprevisibilidade
somente se assenta na ocorrência da ferrugem,
que proporciona empobrecimento do apelante e
enriquecimento da apelada.

Registre-se, em primeiro lugar, que, ao
exame dos documentos suportes da pretensão
deduzida em juízo, que ilustram a prefacial, o con-
trato de f. 17, complementado pelo aditivo de f. 21,
é de compra e venda, na modalidade de “preço a
fixar”, celebrado em 20.08.03, referente a 600.000
quilos de soja, posteriormente elevado para
900.000 quilos (aditivo de f. 21), fixando-se o dia
31.05.04 como data-limite para a fixação do preço,
e, na mesma data, seria efetuado o pagamento,
sendo que a mercadoria deveria ser entregue até
1º.03.04, não se encontrando ali qualquer menção
ou alusão que o preço seria de US$ 9,80 por saca
de 60 quilos, nem este valor consta da cédula de
produto rural de f. 18/20, título criado pela Lei
8.929, de 22.08.94, que representa promessa de
entrega de produtos rurais.

Não existindo preço pré-fixado no contrato,
afasta-se desde logo o argumento de que, quando
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da celebração do contrato, o preço era de US$
9,80 por saca de 60 quilos, e na entrega era de
US$ 18,00, mesmo porque o apelante, pelos refe-
ridos documentos, somente se comprometeu a
entregar o produto contratado em 1º.03.04, cujo
preço seria fixado até o dia 31.05.04, data esta
também determinada para o pagamento.

O fundamento principal do recurso
assenta-se no argumento de que, sendo a
lavoura atacada pela ferrugem asiática, com
aumento de custos e redução da produtividade,
importa em fato imprevisível que autoriza a
rescisão ou revisão do contrato. 

Não se pode olvidar que a ocorrência da
ferrugem asiática, com aumento de custos e
redução da produtividade, constitui matéria de
fato, a depender de prova, e caberia ao autor
apelante produzi-la, nos termos do art. 333, I,
do CPC, não constituindo fato público e notório
que a lavoura do apelante foi atacada.

Por outro lado, o ataque da referida praga
não constitui acontecimento extraordinário e
imprevisível a autorizar a rescisão do contrato ou
a redução da prestação, por constituir fato
ordinário e previsível na área rural, para aqueles
que são diligentes no manuseio e trato de suas
lavouras. Maria Helena Diniz, comentando o art.
478 do CC/2002, sustenta:

A onerosidade excessiva, oriunda de aconte-
cimento extraordinário e imprevisível, que difi-
culta extremamente o adimplemento da obri-
gação de uma das partes, é, agora, motivo legal
de resolução contratual, por se considerar
subentendida a cláusula rebus sic stantibus,
que corresponde à fórmula de que, nos con-
tratos de trato sucessivo ou a termo, o vínculo
obrigatório ficará subordinado, a todo o tempo,
ao estado de fato vigente à época de sua esti-

pulação. A parte lesada no contrato por aqueles
eventos supervenientes que alteram profunda-
mente a economia contratual, desequilibrando
as prestações recíprocas, poderá, para evitar
enriquecimento sem causa ou abuso de desvio
de finalidade econômico-social, sob a falsa
aparência de legalidade, desligar-se de sua
obrigação, pedindo a rescisão do contrato,
ingressando em juízo no curso da produção
dos efeitos do contrato, pois, se este foi execu-
tado, não haverá intervenção judicial.

E continua a mesma civilista:

O magistrado deverá, para dar ganho de causa
ao lesado, apurar rigorosamente a ocorrência
dos seguintes requisitos: a) vigência de um
contrato comutativo de execução continuada;
b) alteração radical das condições econômicas
no momento da execução do contrato, em con-
fronto com as do instante de sua formação; c)
onerosidade excessiva para um dos con-
tratantes e benefício exagerado para o outro; d)
imprevisibilidade e extraordinariedade daquela
modificação, pois é necessário que as partes,
quando celebraram o contrato, não possam ter
previsto esse evento anormal.

No caso vertente, como assinalado, a
ocorrência de ferrugem asiática na lavoura do
apelante, fato não provado, não constitui evento
anormal, extraordinário e imprevisível a auto-
rizar a resolução ou mesmo a revisão do con-
trato; o que o apelante pretende, em verdade, é
desobrigar-se contratualmente para vender a
quantia contratada para outra empresa, o que é
sintomático de má-fé.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso,
confirmando a sentença de primeiro grau pelos
seus próprios e sólidos fundamentos.

Custas, ex lege.

AÇÃO DE COBRANÇA - EMPREITADA - BEM MÓVEL - DEFEITO DE ACABAMENTO - VALOR
CONTRATADO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO
- ABATIMENTO DO PREÇO - POSSIBILIDADE - VALOR - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

- Restando demonstrado nos autos que houve cumprimento parcial do contrato, haja vista a
constatação de defeitos no seu objeto, está-se diante da hipótese de descumprimento de obri-
gação positiva, sendo possível a alegação da exceptio non rite adimpleti contractus.
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- Uma vez acatada a exceção do contrato cumprido de forma defeituosa, possível é, em sede de
ação de cobrança, o abatimento do preço inicialmente avençado da quantia necessária à
reparação do bem, valor esse que deve ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 512.685-4 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. DÍDIMO
INOCÊNCIO DE PAULA

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 512.685-4, da Comarca de
Belo Horizonte, sendo apelante Renata Araújo
Notini; apelante adesivo Richard Antônio Martins
e apelados os mesmos e Alcemir de Sousa
Marques, acorda, em Turma, a Décima Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais NEGAR PROVIMENTO AOS
RECURSOS, ALTERANDO DISPOSITIVO
SENTENCIAL.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Dídimo Inocêncio de Paula (Relator), e dele
participaram os Desembargadores Elias Camilo
(Revisor) e Heloísa Combat (Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 18 de agosto de 2005. -
Dídimo Inocêncio de Paula - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Dídimo Inocêncio de Paula -
Trata-se de recurso de apelação manejado contra
a sentença de f. 144/151, proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 14ª Vara Cível da Comarca de Belo
Horizonte/MG, nos autos da ação de cobrança
promovida por Richard Antônio Martins e outro
em face de Renata Araújo Notini.

Em sede do recurso de apelação de f.
152/157, alega a apelante que restou demons-
trado, nos autos, que os móveis objeto da con-
tratação foram entregues a destempo, bem
como que não são condizentes com o que foi
ajustado, uma vez que defeituosos, conforme
comprovado em perícia judicial, o que os tornou
imprestáveis para o uso ao qual se destinavam;

que, ante a situação do mobiliário, fato incon-
troverso nos autos, foi necessária uma reforma
completa, cujo custo total foi de R$ 8.720,00 (f.
108); ao final, pugna pela reforma da decisão
guerreada, dando-se improcedência total ao
pedido dos autores. 

Recurso respondido. 

Em sede de apelo adesivo, aviado às f.
166/168, pugna o réu pela reforma da sentença
para que a demanda seja julgada totalmente
procedente, uma vez que ausente a compro-
vação de que foram efetuados reparos no
mobiliário, tendo sido utilizado para os fins a
que se destinava.

Recurso respondido.

É o relatório do necessário.

Conheço dos recursos, porquanto tem-
pestivos e presentes os pressupostos de
admissibilidade. 

Preliminares não havendo a serem exami-
nadas, passo ao exame conjunto do mérito de
ambos os recursos, porquanto a matéria neles
tratada conduz a um mesmo resultado e leva, em
verdade, a um novo exame do pedido inicial.

Inicialmente, importante registrar que é
fato incontroverso nos autos a existência de
relação jurídica entre as partes, qual seja con-
trato de empreitada para a realização de serviço
de marcenaria.

Doutra banda, também não resta dúvida
de que a ré não efetuou o pagamento do valor
contratado, o que foi por diversas vezes por ela
confirmado nos autos, dando azo à propositura
da presente ação de cobrança.
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Contudo, assim que teve oportunidade
de se manifestar nos autos, trouxe uma série de
justificativas pelo seu inadimplemento, que
podem ser resumidas no fato de o serviço não
ter sido realizado na forma contratada, tendo
em vista que o mobiliário objeto do contrato de
empreitada foi entregue com uma série de
defeitos de acabamento, tornando inutilizável
para os fins a que se destinava.

Do contexto probatório dos autos, restou
cabalmente demonstrado, especialmente através
da perícia judicial, que as alegações da ré, no que
tange aos defeitos encontrados no mobiliário, são
pertinentes, uma vez que a expert constatou que
realmente existem problemas em relação princi-
palmente ao acabamento da obra.

Assim concluiu a perita:

2- As deficiências são em sua maioria de ordem
estética, não impedindo o uso dos móveis; no
entanto, as prateleiras, deformadas com cai-
mento para a frente, impedem que nelas sejam
colocados materiais de perfumaria, principal-
mente alguns frascos de vidro, produtos afins
do estabelecimento comercial (f. 75).

Vale ressaltar que, embora a ré tenha utili-
zado os móveis no estado em que foram
entregues, tal fato não induz a conclusão de que
inexistem os defeitos alegados, porquanto, con-
forme salientado pela perita, os defeitos são em
sua grande maioria de ordem estética, ou seja, o
uso da coisa sob a ótica funcional não ficou com-
prometido, mas tão-somente a sua aparência, o
que, sem sombra de dúvida, especialmente por
se tratar de um estabelecimento comercial, é
fator essencial, cuja não-observância influencia o
seu conceito perante os clientes.

Feitas essas considerações, tem-se que o
presente caso se enquadra perfeitamente no que
a doutrina vem chamando de “violação positiva
da obrigação”, que consiste no descumprimento
parcial ou defeituoso de uma obrigação.

Sobre o tema trataram Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, ao comen-
tarem o art. 389:

Violação positiva da obrigação. Caracterização.

Para que se dê a violação positiva da obrigação
são necessários os seguintes elementos: a) que
tenha havido prestação (visão aparente de que
tenha havido adimplemento); b) que o cumpri-
mento da obrigação tenha sido defeituoso
(desconformidade com o prestado e o que de-
veria sê-lo); c) que não haja regulamentação do
cumprimento defeituoso pelas regras sobre
vícios; de que existam danos típicos (não
comuns à hipótese de mora ou impossibilidade).
Nesse sentido: Jorge Cesa, Viol. positiva, p.
225/226. Existindo esses quatro elementos,
haverá violação positiva da obrigação, ou seja, o
inadimplemento, que dará ensejo à rescisão do
contrato e/ou à responsabilidade civil pela
reparação dos danos (Código Civil Anotado e
Legislação Extravagante, 2. ed., p. 315).

Em situações tais, buscando uma das
partes judicialmente o cumprimento da obri-
gação, no caso o pagamento do preço do
serviço contratado, pode a outra, em sua defe-
sa, como ocorreu no presente caso, argüir a
chamada exceptio non rite adimpleti contractus
(exceção do contrato cumprido de forma
defeituosa), cujo acatamento poderá ter como
conseqüência a rescisão do contrato com o
retorno das partes ao statu quo ante e/ou a
reparação pelos prejuízos sofridos. 

Ao princípio dessa exceção acrescenta-se a
non rite adimpleti contractus. Enquanto a
exceção de contrato não cumprido tem como
pressuposto o descumprimento da avença pela
outra parte, uma inexecução completa, a non
rite funda-se em um descumprimento parcial,
incompleto ou defeituoso do negócio. Tanto
numa como noutra, empregamos o princípio
geral, porque as conseqüências são as mes-
mas, uma vez que uma obrigação somente
será tida por cumprida no tempo, lugar e forma
contratados. Na hipótese de solução parcial do
contrato ou de descumprimento recíproco,
caberá ao juiz, no caso concreto, fixar as
responsabilidades, examinando a conduta e,
conseqüentemente, a culpa dos contratantes
(Sílvio de Salvo Venosa, Direito Civil, 4. ed.,
São Paulo: Atlas, p. 412, grifei).

No presente caso estou em que não há
como se anular o negócio, com a restituição das
partes ao statu quo ante, uma vez que inexiste
pedido nesse sentido.
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Demais disso, todo o mobiliário fabricado
pelos autores foi, a despeito dos vícios, utili-
zado pela ré no estado em que foi entregue.

Nesse tempo, na esteira do entendimen-
to do ilustre Juiz a quo, estou em que é devida
a remuneração pelos serviços prestados; contu-
do, ante os defeitos constatados, deve ser
decotado do preço inicialmente avençado o
montante necessário para a reparação dos
móveis, de modo que fiquem de acordo com o
que restou pactuado quando da celebração do
contrato.

Vale ressaltar que, embora tenha a ré
alegado que a aludida reforma já foi realizada
por sua conta, estou em que não restou demon-
strado nos autos sua realização efetiva, bem
como o seu custo, sendo certo que o documen-
to de f. 108 não se presta a esse fim.

Com efeito, embora tenha o ilustre Juiz
de primeiro grau fixado o valor da condenação
em 60% do valor incialmente avençado, tenho
que tal montante não deve prevalecer, uma vez
que foi aleatoriamente fixado. 

Ora, dúvida não há de que o valor a ser
descontado do montante cobrado deve corres-
ponder exatamente ao que será necessário

para a reparação dos móveis, sob pena de
enriquecimento ilícito de uma das partes.

Assim, por ser mais justa, impõe-se a
apuração, por meio de arbitramento, do valor
necessário à correção dos vícios do produto,
que são aqueles descritos na perícia judicial,
cabendo frisar, mais uma vez, que é este o valor
que deve ser descontado do preço inicialmente
avençado.

Nem se argumente que tal questão vio-
laria o princípio do duplo grau de jurisdição,
porquanto tanto no apelo principal quanto no
adesivo existem questionamentos nesse senti-
do, sendo que cada um dos recorrentes
defende o seu posicionamento que, por óbvio,
são antagônicos. 

Ex positis, nego provimento a ambos os
recursos; contudo, modifico o dispositivo da sen-
tença de modo que o valor da condenação corres-
ponda ao preço inicialmente avençado menos o
valor necessário à reparação dos móveis objeto
da contratação, valor esse a ser apurado em
liquidação de sentença por arbitramento.

Custas recursais, pelos respectivos
apelantes.

AÇÃO ANULATÓRIA - DÉBITO FISCAL - ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO SOB FORMA DE TRABALHO PESSOAL - ENGENHEIRO - SÓCIO MAJORITÁRIO -

RESPONSÁVEL TÉCNICO - FATURAMENTO MENSAL DO SÓCIO - INCIDÊNCIA DO TRIBUTO -
ART. 9º, CAPUT E §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI 406/68

- Merece subsistir o tratamento tributário favorecido de profissional de sociedade civil acolhido na
sentença pela qual foi julgado procedente o pedido anulatório de débito fiscal resultante da
incidência do ISSQN sobre o preço de serviço da empresa, lançado com base no caput do art. 9º
do Decreto-lei 406/68, para que ele incida sobre o serviço prestado sob forma de trabalho pessoal
por engenheiro sócio majoritário e responsável técnico pelas atividades da empresa autora, por
tratar-se de caso de incidência do tributo sobre o faturamento mensal do sócio, com base nos §§
1º e 3º daquele dispositivo legal, em sua atual redação, e não sobre o preço bruto do serviço da
empresa.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.01.550554-8/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante:
Município de Belo Horizonte - Apelado: Celso Gontijo Engenharia Ltda. - Relator: Des. FERNANDO
BRÁULIO

-:::-
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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, 18 de agosto de 2005. -
Fernando Bráulio - Relator.

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Fernando Bráulio - Conheço
da apelação, recurso próprio, tempestivo, regu-
larmente preparado.

Trata-se de apelação interposta pelo réu
contra a sentença mediante a qual o MM. Juiz de
Direito Auxiliar da 1ª Vara da Fazenda Pública
Municipal da Comarca de Belo Horizonte julgou
procedente o pedido na ação anulatória de
débito fiscal, contra ele proposta pela ora apela-
da, cumulado com pedido de repetição de
indébito proveniente do recolhimento do ISSQN
resultante da prestação de serviço de construção
civil, em que foi tomado como base de cálculo o
preço do serviço, de acordo com a regra estabe-
lecida pelo caput do art. 9º do Decreto-lei 406/68,
ao invés da tributação em alíquota diferenciada
incidente sobre o faturamento mensal de cada
sócio da empresa, nos termos do disposto em
seus §§ 1º e 3º.

O argumento do apelante é que o tributo é
devido porque, ao contrário do que afirma a auto-
ra ora apelada, se trata de serviço prestado em
sua maior parte no território do Município da
Capital do Estado; que, em relação àquele
prestado em outros municípios, considera-se
como local de prestação do serviço o do estabe-
lecimento prestador ou o domicílio deste, nos ter-
mos do disposto no art. 12, letra a, do Decreto-lei
406/68; que não se aplica à espécie o disposto
na letra b desse dispositivo, que considera como
local de incidência do tributo aquele onde se efe-
tuar a prestação, unicamente no caso de cons-
trução civil, pelos motivos constantes de suas
razões de apelação; e, ainda, que não se trata da

hipótese constante do disposto no art. 9º, caput
e §§ 1º e 3º, do referido Decreto-lei, mas de
empresa pluripessoal, de caráter empresarial ou
comercial, e não de sociedade profissional com
responsabilidade pessoal que possa ser benefi-
ciada com o tratamento fiscal diferenciado, mor-
mente considerando-se que a autora nenhuma
prova produziu de sua alegação de que os
sócios cotistas prestam pessoalmente o serviço
como profissionais habilitados.

Só em parte procede a alegação da apela-
da de que o imposto é devido nos municípios em
que foi prestado o serviço, em cumprimento a
vários contratos, porque, como bem argumenta a
apelada, a legislação do município de sua sede
não pode ser prorrogada aos outros municípios,
visto que nenhuma lei municipal é dotada de
extraterritorialidade porque, como se vê pelas
vias das notais fiscais que se encontram às f. 36
a 143, o serviço foi prestado em sua maior parte
no território do Município da Capital, onde a
empresa apelada tem a sua sede, só não haven-
do justificativa para a exigência do imposto pelo
serviço prestado em outros municípios, com
esse fundamento.

Procede, todavia, a alegação da autora
ora apelada de que o caráter pessoal do serviço
prestado pela sociedade se acha evidenciado
pelo teor do seu contrato social, que se encon-
tra nos presentes autos, o qual se enquadra
perfeitamente no disposto do art. 9º, § 3º, do
Decreto-lei 406/68, ou seja, de caso de trabalho
pessoal do próprio contribuinte. 

É que, como se vê pelo teor da cláusula VIII
do contrato social, cuja cópia se encontra às f. 11
a 13 dos presentes autos, “a responsabilidade téc-
nica dos serviços de engenharia prestados pela
sociedade será do sócio Celso Gontijo de Paula,
engenheiro civil registrado no CREA da 4ª Região
do Estado sob o nº 3.450/D”, que é o sócio
majoritário que deu nome à empresa, pelo que, à
falta de prova contrária, a conclusão que se impõe
é a de que se trata de sociedade profissional com
responsabilidade pessoal a ser beneficiada com o
tratamento fiscal diferenciado previsto no referido
Decreto-lei, e não de empresa de caráter empre-
sarial ou comercial, como pretende o apelante.
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Impõe-se, portanto, o improvimento da
apelação para manter-se a sentença que deu
pela procedência do pedido da autora, por
tratar-se de incidência do tributo sobre serviço
prestado sob forma de trabalho pessoal por
engenheiro, impondo-se o improvimento da
apelação dela interposta pelo Município, para
manter-se a decisão que deu pela procedência
do pedido em que a empresa se insurge contra
a cobrança do ISSQN incidente sobre o preço
do serviço, lançado com base no caput do art.
9º do Decreto-lei 406/68, para que a alíquota
diferenciada do referido tributo incida sobre o
faturamento mensal do sócio, com base nos §§
1º e 3º desse dispositivo legal, em sua atual
redação, de acordo com a orientação da juris-
prudência invocada pela apelante e de confor-
midade com o teor dos seguintes arestos: 

Tributário. ISSQN. Sociedade civil prestadora de
serviços profissionais. Interpretação do art. 9º, §§
1º e 3º, do Decreto-lei 406/68.
1. O art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei 406/68
foi recepcionado pela CF/88. Precedente do
STF: RE 236.604-7/PR.
2. “O STF jamais deu pela incompatibilidade do
art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei 406/68 com a
Constituição pretérita, que consagrava, como é
sabido, o princípio da igualdade” (Min. Carlos
Velloso, RE 236.604-7/PR). Precedentes a con-
ferir, citados pelo relator: “RE 96.475/SP, Rafael
Mayer, 1ª T., 14.05.82, DJ de 04.06.82; RE
105.185/RS, Rafael Mayer, 1ª T., 03.05.85, RTJ,
113/1.420; RE 105.854/SP, Rafael Mayer, 1ª T.,
18.06.85, RTJ, 115/435; RE 105.273/SP, Rafael
Mayer, 1ª T., 31.05.85, DJ de 21.06.85; RE
82.560/SP, Aldir Passarinho, 2ª T., 27.05.83, DJ
de 05.08.83; RE 82.724/CE, Leitão de Abreu,
Plenário, 11.10.78, RTJ, 90/533”.
3. As sociedades civis constituídas por profis-
sionais para executar serviços especializados,
com responsabilidade pessoal destes, e sem
caráter empresarial, tem direito ao tratamento
do art. 9º, § 3º, do Decreto-lei 406/68.
4. Precedentes: REsp. 3.356/PB, Min. Humberto
Gomes de Barros, STJ; RE 82.091/SP, STF; RE
105.273/SP, STF; RE 82.724/CE, STF; REsp.
34.326- 8/MG, Min. José de Jesus Filho; REsp.
157.875/MG, Min. Garcia Vieira.
5. Recurso provido para afastar a tributação
do ISSQN sobre a receita bruta da recorrente
(STJ, 1ª T., REsp. 504.634/MT, Rel. Min. José
Delgado, DJU de 08.09.03, p. 239).

Tributário. ISSQN. Base de cálculo. Profis-
sional liberal. Aplicação do art. 9º, §§ 1º e 3º,
do Decreto-lei 406/68. Lei Ordinária Municipal
que prevê o cabimento da cobrança de ISSQN
por profissional habilitado que preste serviços
em nome da empresa, independentemente de
se tratar de sociedade multiprofissional. Art.
146, III, a, da Constituição da República.
Decreto-lei 406/68, que foi recepcionado pela
Constituição Federal como Lei Complementar.
Sentença confirmada (TJMG, 5ª Câm. Cív., Ap.
Cível nº 324.664-2/00, Rel. Des. José
Francisco Bueno, j. em 06.05.03).

Os serviços de engenheiro constam,
respectivamente, sob os números 89 da Lista
de Serviços sujeitos ao tributo, anexa ao
Decreto-lei 406/68, não havendo dúvida sobre a
incidência do tributo sobre esses serviços. 

Dúvida não há, por outro lado, quanto ao
enquadramento dessas atividades no disposto
nos §§ 1º e 3º do art. 9º do DL 406/68, na
redação dada ao parágrafo pela Lei Comple-
mentar nº 56, de 15.12.87, por tratar-se de
prestação de serviços sob a forma de trabalho
pessoal do próprio contribuinte, circunstância em
que o imposto é calculado, por meio de alíquotas
fixas ou variáveis, em função da natureza do
serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes
não compreendida a importância paga a título de
remuneração do próprio trabalho e porque, não
obstante os serviços a que se refere o item 89 da
lista anexa ao referido Decreto-lei tenham sido
prestados por sociedade, esta fica sujeita ao
imposto na forma do § 1º, calculado em relação
a cada profissional habilitado, sócio empregado
ou não, que preste serviços em nome da
sociedade, embora assumindo responsabilidade
pessoal, nos termos da lei aplicável, de acordo
com a orientação da jurisprudência invocada
pelo apelante, visto que há pronunciamentos do
STJ e deste Tribunal de Justiça favoráveis ao
tratamento tributário favorecido pelo Decreto-lei
406/68, art. 9º, §§ 1º e 3º, em sua atual redação,
nesse caso.

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

O Sr. Des. Silas Vieira - De acordo. 



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 56, n° 174, p. 59-282, jul./set. 2005238

O Sr. Des. Edgard Penna Amorim -
Acompanho o em. Relator, reservando-me,
porém, o eventual e oportuno aprofundamento
do exame da matéria. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.

MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - ESCOLA PÚBLICA - MATRÍCULA - ENSINO DE 1º
GRAU - MENOR DE SETE ANOS - DIREITO CONSTITUCIONAL - CONCESSÃO DA ORDEM

- Afronta o direito constitucional de acesso ao ensino fundamental a resolução da Secretaria de
Estado da Educação, assim como o regimento interno de escola pública, que criam óbice ao
ingresso de menor de sete anos de idade, não se amoldando, também, aos princípios da isonomia
e da razoabilidade.

REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0444.05.931052-4/001 - Comarca de Natércia - Autora: Dayane
Aparecida Martins, representada pelo pai Sebastião Carlos Martins - Ré: Diretora da Escola Mun. Cel.
Goulart - Remetente: JD da Comarca de Natércia - Relator: Des. EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS 

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, 6 de setembro de 2005. -
Edivaldo George dos Santos - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Edivaldo George dos Santos -
Conheço do reexame necessário, visto que pre-
sentes os pressupostos de sua admissibilidade. 

Cuida-se de mandado de segurança, com
pedido de liminar, impetrado por Dayane
Aparecida Martins contra ato dito abusivo,
supostamente praticado pela Sra. Diretora da
Escola Municipal Coronel Goulart, sendo a
ordem concedida pelo r. Juiz de primeiro grau,
confirmando a liminar anteriormente deferida, ao
fundamento de que houve violação aos direitos
constitucionais conferidos à impetrante ao lhe
ser negada a matrícula; que o ECA e a CR/88
lhe garantem o acesso ao ensino fundamental,
sem limite de idade; que tais normas não podem
ser derrogadas por resoluções ou regimentos

internos, expedidos por órgãos estaduais ou
municipais; e, enfim, que a educação é impor-
tante para garantir à criança e ao adolescente o
pleno desenvolvimento de sua personalidade.

Analisando a questão posta, vejo, no
reexame oficial, que a r. sentença merece
inteira confirmação. 

A Constituição Federal, atenta aos inte-
resses maiores de nossa sociedade, dedicou à
educação especial atenção, situando como
dever do Estado prestá-la de forma gratuita, de
modo a desenvolver plenamente as pessoas,
visando ao exercício da cidadania e a qualifi-
cação delas para o trabalho. Isso é o que se
extrai da exegese dos arts. 205 e seguintes da
Constituição da República. 

Depreende-se das normas constitu-
cionais pertinentes à espécie que não há qual-
quer referência à idade mínima para o ingresso
no ensino fundamental. Pelo contrário, a Carta
Magna garante a igualdade de condições para
o acesso ao ensino e a permanência na escola.
Portanto, daí conclui-se, de plano, que dispo-
sitivo normativo infraconstitucional não poderia
criar restrições onde o constituinte não o fez. 

Desta forma, vê-se que a Resolução
469/2003, expedida pela Secretaria de Estado
da Educação de Minas Gerais, ou o Regimento

-:::-
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Interno da Escola Cel. Goulart, que estabelece-
ram idade mínima para o ingresso no ensino
fundamental, não se amoldam ao texto consti-
tucional vigente, conforme percucientemente
pontificado no julgado ora em reexame. Creio
que, além de afrontar diretamente os disposi-
tivos contidos no Capítulo III da Constituição da
República, pertinentes à educação, à cultura e
ao desporto, as normas acima mencionadas
não se coadunam com os princípios da razoa-
bilidade e da isonomia. 

Da mesma forma, as normas acima men-
cionadas afrontam a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei 9.394/96), que, em vários
de seus dispositivos, garante o pleno acesso ao
ensino fundamental, como se depreende, por
exemplo, do disposto em seu art. 5º, in verbis:

Art. 5º. O acesso ao ensino fundamental é
direito público subjetivo, podendo qualquer
cidadão, grupo de cidadãos, associação
comunitária, organização sindical, entidade
de classe ou outra legalmente constituída, e,
ainda, o Ministério Público, acionar o Poder
Público para exigi-lo.

Creio que o ensino público deve privile-
giar os talentos, ao invés de tolhê-los. Se a
impetrante tem plenas condições físicas e psi-
cológicas de ingressar no ensino fundamental
antes dos sete anos de idade, não se deve
penalizá-la, impondo-lhe o atraso de um ano na
sua carreira escolar. O ato guerreado via do
presente writ não se amolda, também, ao dis-
posto no Estatuto da Criança e do Adolescente,
que, em seu art. 53, dispõe: 

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à
educação, visando ao pleno desenvolvimento
de sua pessoa, preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho,
assegurando-lhes:
I - igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola;
II -direito de ser respeitado pelos seus edu-
cadores;
III - direito de contestar critérios avaliativos,
podendo recorrer às instâncias escolares
superiores;
IV - direito de organização e participação em
entidades estudantis;

V - acesso à escola pública e gratuita próxima
de sua residência. 

Tranqüila, neste sentido, a jurisprudência
desta egrégia Corte de Justiça, como se colhe
do seguinte aresto: 

Mandado de segurança. Matrícula de aluno
menor de sete anos de idade. Recusa basea-
da em Resolução nº 430/03 da Secretaria de
Estado da Educação. Exame psicológico con-
clusivo pela aptidão da aluna para freqüentar
a 1ª série do ensino fundamental. Diante do
laudo psicológico que concluiu pela aptidão
da impetrante para freqüentar a 1ª série do
ensino fundamental, há de se conceder a
segurança para que ela possa matricular-se
em tal série, inclusive, pelo fato de não ser
previsto constitucionalmente o limite de idade
(TJMG, 2ª Câm. Cív., Reex. Necess. nº
1.0028.04.005731-8/001, Rel. Des. Jarbas
Ladeira, v.u., DJ de 29.04.05).

Pela lição principiológica que contém,
acerca das normas constitucionais atinentes ao
direito à educação, peço vênia para citar o
seguinte julgado, oriundo do colendo Superior
Tribunal de Justiça: 

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 crianças
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 - ensi-
no fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive
para os que a ele não tiveram acesso na idade
própria; II - progressiva extensão da obrigato-
riedade 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
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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 Provi-
sórias, Leis Ordinárias tenham eficácia
imediata e os direitos consagrados constitu-
cionalmente, 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 von-
tade 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 sufi-
ciente, porquanto se define pelo dever, indi-
cando 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 encartam-
se na esfera desse direito e podem exigi-lo
em juízo. A homogeneidade e transindividua-
lidade 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 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 susci-
tar 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 ense-
jar 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, impon-
do-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 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
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 subsumem-se a burocracias sequer
previstas na Constituição. O que o Estado sobe-
rano promete por si ou por seus delegatários é
cumprir o dever de educação mediante o ofere-
cimento de creche para crianças de zero a seis
anos. Visando ao cumprimento de seus desíg-
nios, 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 rea-
lizada sob o pálio da licitação ou delegação
legalizada, acaso a entidade fosse uma longa
manu do Estado ou anuísse, voluntariamente,
fazer-lhe as vezes. 
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12. Recurso especial provido (STJ, 1ª T., REsp.
nº 575.280/SP, Rel. Min. José Delgado; Rel. p/ o
acórdão Min. Luiz Fux, DJ de 25.10.04, p. 228).

Presente, pois, o direito líquido e certo
invocado pela impetrante, é de se confirmar a r.
sentença que concedeu-lhe a ordem rogada. 

Com tais considerações, no reexame
necessário, confirmo integralmente a r. sentença.

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os

Desembargadores Wander Marotta e Pinheiro
Lago.

Súmula - CONFIRMARAM A SENTENÇA

NO REEXAME NECESSÁRIO.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MINISTÉRIO PÚBLICO - INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO - 
MATADOURO MUNICIPAL - IRREGULARIDADE - IMÓVEL IMPRÓPRIO, INSALUBRE E

AGRESSIVO AO MEIO AMBIENTE - PROVA - PERÍCIA JUDICIAL - LEGITIMIDADE ATIVA

- Desde que comprovadas as irregularidades no funcionamento do matadouro municipal, que,
além de ser impróprio para seu fim, é insalubre e agressivo ao meio ambiente, correta é a
sentença que acolhe o pedido do Ministério Público com a finalidade de interditá-lo. 

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0069.01.000754-5/001 - Comarca de Bicas
- Remetente: JD da Comarca de Bicas - Apelante: Município de Bicas - Apelado: Ministério Público do
Estado de Minas Gerais - Relator: Des. MACIEL PEREIRA

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

Belo Horizonte, 11 de agosto de 2005. -
Maciel Pereira - Relator.

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Maciel Pereira - Conheço do
reexame, bem como do recurso voluntário, pre-
sentes os pressupostos de admissibilidade. 

Trata-se de ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na
qualidade de curador do meio ambiente, contra o
Município de Bicas, em razão das irregularidades
constatadas no abate de gado bovino efetuado no
matadouro municipal, que, além de comprometer

a saúde da população, vem poluindo o córrego
existente nas suas proximidades.

O ilustre Juiz, na sentença, julgou proce-
dente o pedido, determinando, de imediato, o
fechamento imediato do referido matadouro
público, abstendo-se a administração de con-
tinuar abatendo ou autorizando o abate de
gado naquele local.

Inconformado com essa decisão, recorre
o Município de Bicas, ratificando, em preliminar,
a ilegitimidade do órgão do Ministério Público
para a propositura da presente ação, tendo em
vista que a questão discutida não se refere a
direito ambiental. 

No mérito, sustenta que nenhum cidadão
postulou em juízo pretensão, manifestando
acerca da irregularidade no abate municipal, de
modo a causar os danos aduzidos na inicial. 

Aduz, ainda, que o fechamento do mata-
douro municipal poderá acarretar o aparecimento
de matadouro clandestino, o que, certamente,
trará prejuízos à população.

-:::-
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Em contra-razões, propugna o Ministério
Público do Estado a manutenção da sentença. 

A Procuradoria-Geral de Justiça emite pare-
cer no sentido da confirmação da sentença.

Quanto à preliminar de ilegitimidade do
Ministério Público para figurar no pólo ativo da
relação processual, tenho que andou bem o
ilustre Juiz ao rejeitá-la. 

É que, nos termos do art. 129, III, da CF, 

São funções institucionais do Ministério Público:
(...) 
III - promover o inquérito civil e a ação civil
pública, para a proteção do patrimônio público
e social, do meio ambiente e de outros inte-
resses difusos e coletivos.

No caso dos autos, a situação precária
do matadouro municipal, além de expor a risco
a saúde de toda a comunidade local, ainda traz
estragos ao meio ambiente. 

Assim, rejeito a preliminar. 

No mérito, como se vê, cuidam os autos
de ação civil pública, promovida pelo Ministério
Público, através de seu curador do meio ambi-
ente, com base em denúncias de irregulari-
dades no matadouro municipal, causando
danos ao meio ambiente e comprometendo a
saúde da comunidade. 

Pois bem, pelo que se verifica da perícia
judicial realizada junto ao matadouro municipal,
as suas condições são realmente péssimas; o
local, além de ser impróprio para tal, é insalubre
e agressivo ao meio ambiente.

Para elucidar bem a questão, transcrevo
alguns trechos da perícia acima aduzida, que
considero prejudiciais ao meio ambiente e à
população. Se não, vejamos. 

No quesito nº 4, a respeito dos equipa-
mentos consta que: 

O abate realizado naquele local não é tecnifi-
cado, sendo os utensílios utilizados impróprios

para a finalidade de abate. Estes se constituem
de facas, machado, talha com correntes e gan-
chos, todos fabricados em ferro e estão enfer-
rujados e sujos.

Acerca da higiene, quesito nº 5, “o local é
extremamente sujo e desta forma impróprio
para o trabalho com alimentos”. 

Quanto à poluição, quesito nº 8, 

O local é extremamente poluído, o Ribeirão São
José recebe toda a carga do matadouro sem
que ocorra nenhum tipo de tratamento, a grande
quantidade de urubus no local mostra o grau de
sujidades existente em toda aquela área.

No quesito nº 9, consta que “nas três
diligências feitas ao local, nunca foi encontrado
Médico Veterinário”. 

No quesito nº 11, o perito, questionado
acerca da possibilidade das paredes e piso pro-
liferarem germes e fungos nocivos à saúde
humana a resposta foi a seguinte: 

Sim, o revestimento do piso e paredes é
feito em pedra ardósia que, devido a sua super-
fície rugosa, não permite uma limpeza e saniti-
zação adequadas; além disso, a cor escura da
pedra dificulta a visualização das sujidades,
facilitando o crescimento microbiano no local. 

Os quesitos nº 16 e 17 são conclusivos no
sentido de que a situação do matadouro é nociva
tanto à população, quanto ao meio ambiente:

Sim, doenças parasitárias, bacterianas e virais
podem ocorrer tanto na população, quanto nos
manipuladores. O risco é duplo, porque,
primeiro: a carne poderá ser imprópria devido a
alguma doença no animal já que não existe
inspeção; segundo, devido à contaminação do
ambiente onde é manipulada, a carne, com
certeza, será contaminada.

Por outro lado, até mesmo o próprio réu,
por meio de seu representante, admite as irregu-
laridades na contestação de f. 48 e 40.

Enfim, legítima a atuação do Ministério
Público na busca da interdição do matadouro
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municipal, através da presente ação civil pública,
tendo em vista que o referido estabelecimento
não atende às normas mínimas em termos de
higiene e salubridade.

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

Sem custas. 

Votaram de acordo com o Relator os

Desembargadores Manuel Saramago e

Schalcher Ventura. 

Súmula - REJEITARAM PRELIMINAR.

EM REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMARAM

A SENTENÇA, PREJUDICADO O RECURSO

VOLUNTÁRIO.

-:::-

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - ESTIPULANTE - ILEGITIMIDADE
PASSIVA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - DESCABIMENTO

- A estipulante é parte passiva ilegítima na ação de cobrança de seguro de vida em grupo, mormente
quando não incorreu em falta que pudesse anular o contrato.

- Não há falar em denunciação da lide quando o denunciante é parte ilegítima na ação principal.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0607.02.009343-3/001 - Comarca de Santos Dumont - Apelante:
Espólio de Luiz Carlos de Almeida, representado pela inventariante Alzira Pires de Almeida - Apelado:
Município de Santos Dumont - Relator: Des. BELIZÁRIO DE LACERDA

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, 9 de agosto de 2005. -
Belizário de Lacerda - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Belizário de Lacerda - Cuida a
espécie de apelo interposto pelo Espólio de Luiz
Carlos de Almeida contra o r. decisum, f. 72, que,
nos autos da cobrança aforada contra o Município
de Santos Dumont, extinguiu o processo sem
julgamento do mérito por ilegitimidade passiva,
nos termos do art. 267, VI, do CPC.

A ação foi ajuizada, visando ao recebimento
da indenização pelo seguro de vida descontado na
folha de pagamento do servidor público municipal

Luiz Carlos de Almeida, falecido por morte natural,
ocorrida em 21 de novembro de 2000.

Razões de recurso, às f. 74/76, pugnando
pela reforma da r. sentença, renovando os argu-
mentos já expostos.

O município contestou a ação às f. 44/48;
contudo, deixou de apresentar contra-razões. 

Às f. 77/80, o ilustre representante do MP
manifestou-se pela confirmação da decisão de
primeiro grau. 

Concitada a opinar no feito, a Procuradoria
de Justiça emitiu judicioso parecer de fls. e fls.

Conheço do recurso, porque próprio e
tempestivo, presentes os requisitos para sua
admissibilidade. 

A questão controvertida envolve a legitimi-
dade do município para figurar no pólo passivo da
relação processual. Prescreve o art. 3º do CPC:
“Para propor ou contestar ação é necessário ter
interesse e legitimidade”.
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Humberto Theodoro Júnior, em seu
Curso de Direito Processual Civil, 31. ed., Rio
de Janeiro: Forense, 2000, v. 1, ao tratar da
“enumeração e conceituação das condições da
ação”, entende que:

Parte, em sentido processual, é dos sujeitos da
relação processual contrapostos diante do
órgão judicial, isto é, aquele que pede a tutela
jurisdicional (autor) e aquele em face de quem
se pretende fazer atuar dita tutela (réu). Mas,
para que o provimento de mérito seja alcan-
çado, para que a lide seja efetivamente solu-
cionada, não basta existir um sujeito ativo e um
sujeito passivo. É preciso que os sujeitos
sejam, de acordo com a lei, partes legítimas,
pois se tal não ocorrer o processo se extinguirá
sem julgamento do mérito (art. 267, VI).

É entendimento jurisprudencial: 

Ação de cobrança. Ilegitimidade do estipulante
para figurar no pólo passivo. Precedentes da
Corte. 1 - Já decidiu a Corte que o estipulante
não é parte passiva em ação de cobrança do
seguro contratado, salvo se praticar ato
impedindo a cobertura do sinistro pela segu-
radora... (STJ, REsp. nº 426.860/RJ, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 06.12.02).

No mesmo sentido, este egrégio Tribunal
já decidiu:

Seguro facultativo de vida em grupo. Entidade
estipulante. Posição no contrato. § 2º do art. 21
do Decreto-lei 73/66. Substituição processual.
De conformidade com a regra disposta no § 2º
do art. 21 do Decreto-lei 73/66, em se tratando
de seguro facultativo de vida em grupo, a enti-
dade estipulante se qualifica como mandatária
dos segurados, razão pela qual, em regra, não
tem ela legitimidade para figurar no pólo passivo
da relação processual. A legitimidade ad
causam da entidade estipulante apenas será
reconhecida quando esta incorrer em falta que
impeça a cobertura do sinistro pela seguradora
(TAMG, 4ª Câm. Civil, Ap. Cível nº 397.001-8,
Rel. Juiz Paulo Cézar Dias, j. em 25.06.03).

A estipulante, nas ações de cobrança, é
responsável simplesmente pela coordenação das
relações jurídicas existentes entre segurados e
seguradoras. Trata-se de associação civil, sem

fins lucrativos, cuja personalidade jurídica não se
confunde com a da companhia seguradora.

De fato, conforme o art. 21, § 2º, do
Decreto-lei 73/66, a estipulante nos seguros
facultativos é mera mandatária dos segurados.
E, como representante dos mesmos ante a
seguradora, não pode a estipulante responder
pelo descumprimento das obrigações contra-
tuais por parte da seguradora, simplesmente
porque tal responsabilidade é incompatível com
a posição que exerce no contrato: 

Art. 21. Nos casos de seguro legalmente obri-
gatórios, o estipulante equipara-se ao segurado
para os efeitos de contratação e manutenção
do seguro. 
(...)
§ 2º Nos seguros facultativos o estipulante é
mandatário dos segurados. 

Nestes casos, a responsabilidade da esti-
pulante mandatária dos segurados está adstrita à
falta grave, como nos casos de nulidade do con-
trato proveniente de cláusula abusiva ou ausência
de repasse do prêmio pago pelos segurados ao
segurador.

E este é o entendimento da jurisprudência.
Se não, vejamos:

Seguro facultativo de vida em grupo. Entidade
estipulante. Posição no contrato. § 2º do art. 21
do Decreto-lei 73/66. De conformidade com a
regra disposta no § 2º do art. 21 do Decreto-lei
73/66, em se tratando de seguro facultativo de
vida em grupo, a entidade estipulante se quali-
fica como mandatária dos segurados, razão
pela qual, em regra, não tem ela legitimidade
para figurar no pólo passivo da relação proces-
sual. A legitimidade ad causam da entidade
estipulante apenas será reconhecida quando
esta incorrer em falta grave que impeça a
cobertura do sinistro pela seguradora (TAMG,
4ª Câm. Civil, Ap. Cível nº 338.012-7, Rel. Juiz
Paulo Cézar Dias, j. em 05.09.01). 

Além disso, conforme o art. 24 do Decreto-
lei 73/66, somente as seguradoras, sociedades
instituídas sob a forma de S.A., estão autorizadas
a celebrar contratos de seguro, só podendo elas
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próprias por eles responder em caso de des-
cumprimento de suas normas obrigacionais.

O egrégio Tribunal de Alçada de Minas
Gerais, por reiteradas vezes, julgou a matéria,
sempre reconhecendo a ilegitimidade da estipu-
lante para figurar no pólo passivo da demanda.
Se não, vejamos:

Agravo de instrumento. Ação de cobrança de
seguro. Ilegitimidade passiva da estipulante.
Conduta impeditiva da cobertura do sinistro.
Inexistência. Contrato de seguro válido. Reco-
nhecimento pela seguradora. Ilegitimidade pas-
siva da empresa estipulante. Necessidade de
reconhecimento. A estipulante é parte passiva
ilegítima na ação de cobrança de seguro de vida
em grupo, mormente quando não incorreu em
falta que pudesse nulificar o contrato (TAMG, 1ª
Câm. Civil, AI 320.260-8, Rel. Juiz Gouvêa Rios,
j. em 14.11.00).

Ação de cobrança de seguro em grupo. A
proposição deve ser contra a contratada segu-
radora. Mera estipulante. Parte ilegítima passiva.
Em ação de cobrança de seguro em grupo, a
pretensão deve ser dirigida diretamente contra a
contratada/seguradora, não sendo legítima a
pretensão de se cobrar da estipulante, obrigação
devida pela contratada, mormente porque não
se discute o repasse do prêmio pago pelos
empregados à seguradora pela estipulante, mas
o efetivo cumprimento das obrigações em
relação ao segurado e/ou beneficiário (TAMG, 7ª
Câm. Civil, Ap. Cível nº 299.460-3, Rel. Juiz
Geraldo Augusto, j. 23.03.00).

Agravo de instrumento. Fundamentação con-
cisa. Nulidade afastada. Seguro de vida e aci-
dente pessoais em grupo facultativo. Demanda
fundada no contrato de seguro. Ilegitimidade
passiva ad causam da estipulante. (...)
Ocorrido o sinistro, a pretensão do segurado
deve dirigir-se somente contra a companhia
seguradora, com base na relação de direito
material securitária, não sendo a ex-empre-
gadora do sinistrado parte legítima para figurar

no pólo passivo da demanda, em virtude de
haver comparecido na relação material como
simples estipulante, posição que não lhe con-
fere responsabilidade para responder ao lado
da seguradora na demanda de cobrança fun-
dada em contrato de seguro (TAMG, 3ª Câm.
Civil, AI 279.887-8, Rel.ª Juíza Jurema Brasil
Marins, j. em 09.06.99).

Com relação à possibilidade de denun-
ciação da lide, prejudicada fica a sua análise
pormenorizada, em face da ilegitimidade pas-
siva do denunciante.

Assim é a jurisprudência:

Indenização. Responsabilidade civil do empre-
gador. Denunciação da lide. Exclusão do litisde-
nunciante. Ilegitimidade passiva. Prejudicada a
denunciação. Não pode o juiz examinar o méri-
to da demanda, com relação ao litisdenunciado,
se excluído da lide o litisdenunciante, por ilegi-
timidade passiva, impondo-se a extinção do
processo (CPC, art. 267, VI), pois, “dado que
existem duas ações (principal e secundária), o
juiz deve decidir as duas lides, não lhe sendo
lícito excluir o denunciante do processo e con-
denar apenas o denunciado” (RT 558/205). No
mesmo sentido: RT 612/96; RT 44/56;
JTACivSP 81/208 (TAMG, 1ª Câm. Civil, Ap.
Cível nº 303.843-3, Rel. Juiz Nepomuceno
Silva, j. em 29.08.00).

Por essas razões, nego provimento ao
apelo, mantendo in totum a decisão atacada,
inclusive no tocante às despesas processuais e
honorários advocatícios atribuídos em primeiro
grau, ficando porém suspensa a cobrança em
face da gratuidade concedida.

Custas, na forma da lei.

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Pinheiro Lago e Alvim Soares.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

AÇÃO ORDINÁRIA - ICMS - BASE DE CÁLCULO - REDUÇÃO NA SAÍDA DE MERCADORIA -
ESTORNO PROPORCIONAL DO CRÉDITO - PRINCÍPIOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE E DA

LEGALIDADE - CRÉDITO EXTEMPORÂNEO - APROVEITAMENTO - NATUREZA CONTÁBIL E
ESCRITURAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - INAPLICABILIDADE
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- A redução na base de cálculo do ICMS, quando da saída da mercadoria, não tipifica isenção
nem mesmo parcial, de modo a possibilitar estorno proporcional do crédito relativo à operação
anterior, sendo inconstitucional norma que assim disponha, por constituir violação ao princípio
da não-cumulatividade, conforme precedentes do STF.

- Distinguindo-se os créditos escriturais dos tributários - estes exigíveis -, é de se afastar pretensa
afronta aos princípios da isonomia tributária, à falsa invocação de que mereceriam, de igual forma,
ser corrigidos. Não há, tampouco, identidade entre restituição e compensação extemporânea de
créditos, a justificar a pretendida correção monetária.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0105.01.034938-6/001 - Comarca de Governador Valadares -
Apelante: Sicafe Soc. Ind. Café Ltda. - Apelada: Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais - Relator:
Des. EDUARDO ANDRADE

Acórdão

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

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2005. -
Eduardo Andrade - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Eduardo Andrade - Trata-se
de ação ordinária, em face da Fazenda Pública
Estadual, visando, em tutela antecipada, “auto-
rização para se creditar do ICMS incidente na
aquisição de insumos, de forma integral, sem
promover o estorno na proporção da redução
da base de cálculo quando das saídas, con-
forme impõe o Decreto regulamentador do
ICMS mineiro” (RICMS/96) e, ao final, que lhe
seja declarado em definitivo tal direito, ao
suposto de que constitucionalmente garantido,
ante o princípio da não-cumulatividade do ICMS
(art. 155, § 2º, I, CF/88 e LC 87/96, art. 19 e 20)
e o princípio da legalidade e, ainda, que lhe seja
autorizado o lançamento em sua escrita dos
valores estornados indevidamente, com a devi-
da correção monetária, pelos mesmos índices
utilizados pela Fazenda Estadual na correção
dos seus créditos, e que seja a autoridade
fazendária obrigada a acatar os valores que
foram apropriados pela autora de forma inte-
gral, sem observância do estorno.

Alega a autora que o princípio da não-
cumulatividade do ICMS somente pode ser limi-
tado nas hipóteses de operações isentas ou de
não incidência do ICMS (art. 155, § 2º, II, a e b, da
CF/88), não estendendo tal limitação às hipóteses
de redução de base de cálculo do ICMS, como
ocorre no presente caso em que, usufruindo de tal
benefício, na entrada de insumos (Lei Estadual
10.922, de 29/12/92, art. 28, § 6º), está sendo com-
pelida a proceder o estorno dos créditos, aos ter-
mos do art. 71, IV, do RICMS (Decreto 38.104/96),
tornando nulo o benefício que lhe foi concedido,
ferindo, ainda, o princípio da legalidade, pois que
não há previsão de estorno na LC 87/96 mas, tão-
somente, no referido decreto. Diz que decretos
precedentes, sobre a mesma matéria, foram revo-
gados, justamente por limitarem a apropriação de
créditos. Cita doutrina e jurisprudência.

Negada a concessão da tutela antecipada.

Contestação pela FPE, às f. 50/72, alegan-
do, preliminarmente, que as custas e taxas judi-
ciárias foram recolhidas sobre valor não condi-
zente com o valor da causa, que mereceu impug-
nação em autos apartados, requerendo, caso se
julgue aquela procedente, seja determinada a
complementação dos recolhimentos, sob pena de
cancelamento da distribuição, aos termos do art.
257 do CPC e extinção do processo sem julga-
mento do mérito. Ainda em preliminar, suscita nuli-
dade da citação da ré, FPE, visto não ter sido essa
direcionada à pessoa competente, que é o Procu-
rador Geral da Fazenda Estadual (art. 7º da LC
35/94), restando, assim, descumpridas as normas
dos arts. 215, 282, II e 12, I, do CPC. No mérito,
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defende as exações impugnadas, esclarecendo
que o benefício de redução da base de cálculo do
ICMS foi concedido, no caso, aos produtos compo-
nentes da cesta básica, visando favorecimento da
população de baixa renda, com a opção de perda
de receita pelo Estado, com a manutenção da
margem de lucro do comerciante, sem qualquer
cumulação de incidência do imposto, garantido o
aproveitamento de créditos, porém, em percentual
compatível com a redução, ou seja, do que foi e
vier a ser efetivamente recolhido de imposto nas
operações anteriores e subseqüentes da merca-
doria, pois do contrário haveria um crédito presu-
mido (a maior e não real) a favor do contribuinte.
Cita acórdão deste eg. TJMG. Afirma que não há
desrespeito ao princípio da legalidade, pois o que
se acha previsto no RICMS/96 está normatizado
em leis estaduais - art. 31 da Lei 6.763/75, na
redação da Lei 12.423/96. Alega, ainda, insuficiên-
cia de provas apresentadas pela autora, que se
restringe a apresentar cópias de cinco notas fis-
cais, de f. 27/33, deixando de acostar cópia do
Livro de Registro de Entradas e Saídas, onde
devem ser escriturados os questionados créditos
de ICMS. Acrescenta que, se concedidos fossem
os créditos reclamados, não poderiam ser acres-
cidos de correção monetária, respeitada a natu-
reza escritural de tais apurações, e tampouco
poderia alcançar créditos anteriores a cinco anos
do ajuizamento da ação, pois que atingidos pela
prescrição. Requer a improcedência dos pedidos.

Designada e realizada audiência de con-
ciliação, que restou infrutífera, à vista da impos-
sibilidade da FPE transigir sobre os direitos
questionados.

Sentença de f. 144/147 julga procedente o
pedido constante no incidente de impugnação ao
valor da causa, modificando-o para R$ 7.833,02 e
determinando a complementação dos emolumen-
tos judiciais. Julga improcedentes os pedidos for-
mulados na ação principal - Declaratória -, aos
fundamentos de que constitucionais as normas
contidas na Lei Estadual 6.763/75 - CTMG art. 32,
IV, regulamentadas pelo Decreto Estadual
38.104/96, art. 71, IV - RICMS/96 -, que prevêem
o estorno proporcional de créditos referentes à
diferença havida do ICMS pela entrada da mer-
cadoria à alíquota normal e pela saída (cesta bási-

ca) à alíquota reduzida, por ajustar-se tal previsão
legal aos ditames do art. 155, XII, c, e g da CF/88,
que “atribui competência aos Estados para disci-
plinar o regime de compensação de impostos e
regular as isenções, os incentivos e os benefícios
fiscais” . Afasta, assim, as alegadas ofensas ao
princípio da não-cumulatividade do ICMS e ilegali-
dade das exações fundadas nas referidas normas
estaduais. Condena a autora ao pagamento de
custas e honorários advocatícios fixados em R$
500,00, aos termos do § 4º, art. 20 do CPC.

Embargos de declaração pela autora,
apontando contradição e omissão no julgado.
Embargos acolhidos em parte, aclarando a sen-
tença, reafirmando ser constitucional a vedação
da FPE ao aproveitamento integral do crédito
de ICMS, quando ocorre redução da base de
cálculo na saída da mercadoria, reconhecendo
que o aproveitamento deva se ater ao percen-
tual compatível com a redução.

Apelação pela autora em que renova os
argumentos da inicial, reafirmando que a redução
da base de cálculo não pode ser equiparada à
isenção parcial, sob pena de aplicação analógica
de lei tributária, vedada pelo art. 108, I, c/c § 1º do
CTN; que não há previsão em lei para essa supos-
ta “isenção parcial”, a despeito de se exigir lei para
criar isenções. Cita decisões do STF, nos RE
154.179-2, RE 29.8497/MG e RE 27.0663/RS,
que, em casos similares, decidiu que não se
equipara à isenção a redução da base de cálculo
do tributo. Pede a reforma da sentença, com a pro-
cedência dos pedidos postos na inicial.

Contra-razões pela FPE, reportando-se
aos termos de sua contestação, ilustrando-as
com citações jurisprudenciais e enfatizando o
argumento de que não cabe ao Judiciário, sob
pena de invasão de competência conferida tão-
só ao legislador, converter em incondicionado
benefício fiscal de redução da base de cálculo,
que foi legalmente concedido sob a condição de
estorno de crédito proporcional à diferença resul-
tante da redução. Cita jurisprudência e a doutrina
de Aliomar Baleeiro, Souto Maior Borges e
Pontes de Miranda, para reafirmar que constitui
isenção parcial a redução de alíquota estatuída
por lei. Pede se negue provimento à apelação,
mantendo-se a r. sentença recorrida.
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Autos remetidos a este eg. TJMG.

Conheço do recurso, visto que cumpridos
os pressupostos legais de admissibilidade.

A matéria é bastante conhecida por esta
eg. Primeira Câmara Cível, tendo, por vezes,
recaído sobre mim a responsabilidade da rela-
toria. Mais uma vez reafirmo sensibilizar-me a
tese fazendária, em cujos fundamentos se emba-
sou a sentença recorrida, ao concluir que a norma
mineira coaduna-se com a previsão constitucional
excludente da regra da não-cumulatividade do
ICMS, contida na alínea b, inciso II, § 2º, do art.
155 da CF/88, prevendo a anulação proporcional
do crédito relativo às operações anteriores
quando a saída se dê com a redução da base de
cálculo. Parte-se, nesse raciocínio, da premissa
de que tal redução na base de cálculo do imposto
configurar-se-ia um benefício concedido pelo ente
tributante, no caso, Estado de Minas Gerais,
assemelhado a uma isenção parcial e, portanto,
encoberto pela referida alínea b.

Esse o pensamento que norteia respei-
tável corrente jurisprudencial e considerável dou-
trina, ilustrada essa, sobremaneira, pelo magis-
tério da Professora Mizabel Machado Derzi, em
nota complementar agregada, a título de atuali-
zação, à obra de Aliomar Baleeiro (Direito
Tributário Brasileiro), segundo a qual as normas
de exceção contidas nas alíneas a e b, inciso II, §
2º, do art. 155 da CF/88 propiciam ao ente tribu-
tante graduar, via compensação, com redução ou
estorno de créditos, os benefícios que concede.

Lado outro, viceja o entendimento contrário,
mais inflexível, segundo o qual o direito ao pleno
aproveitamento de crédito é assegurado pelo
princípio da não-cumulatividade do ICMS, que
restará violado caso se acrescentem outras hipóte-
ses às duas únicas constitucionalmente previstas
de exceção à regra, essas limitadas às operações
de entrada ou saída isentas ou em que inocorre a
incidência do ICMS, situação, uma ou outra, que
“não implicará crédito para compensação com
montante devido nas operações ou prestações
seguintes” ou “acarretará a anulação do crédito rel-
ativo às operações anteriores”. Nessa concepção,
nenhuma situação assemelhada à isenção ou

não-incidência enquadrar-se-ia nas estritas hipóte-
ses de exceção contidas na regra da não-cumula-
tividade, até porque tal configuraria aplicação
analógica de lei tributária, vedada pelo art. 108, I,
c/c § 1º do CTN. Esta a tese defendida pelo
apelante, no intento de reformar a sentença
monocrática.

Em primórdios julgamentos nesta Casa,
não necessariamente pertinentes a aproveitamen-
to de crédito, mas em que se discutiam questões
relativas à configuração de isenção, já me expres-
sei no sentido de que a redução de base de cálcu-
lo do imposto afigurava-se-me como uma isenção
parcial. Entretanto, há muito revi esse meu
entendimento, enquanto inserida a polêmica den-
tro da rígida regra da não-cumulatividade do ICMS,
e sobretudo o faço curvando-me à orientação
prevalente do Supremo Tribunal Federal quando,
por seu Pleno, decidiu sobre matéria similar à dos
da redução de base de cálculo, em processo em
que, inclusive, autos, traçando nítida distinção
entre isenção ou não-incidência e o benefício se
apresentava também como parte a própria
Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais:

ICMS. Princípio da não-cumulatividade.
Mercadoria usada. Base de incidência menor.
Proibição de crédito. Inconstitucionalidade.
Conflita com o princípio da não-cumulatividade
norma vedadora da compensação do valor
recolhido na operação anterior. O fato de ter-se
a diminuição valorativa da base de incidência
não autoriza, sob o ângulo constitucional, tal
proibição. Os preceitos das alíneas a e b do
inciso II do § 2º do artigo 155 da Constituição
Federal somente têm pertinência em caso de
isenção ou não-incidência, no que voltadas à
totalidade do tributo, institutos inconfundíveis
com o benefício fiscal em questão (RE
161.031/MG, Tribunal Pleno do STF, Rel Min.
Marco Aurélio, DJ de 06.06.97).

Na mesma vertente de entendimento,
acórdãos, no RE 168.752/MG, publ.em 20.03.98,
bem como na Representação de Inconstitu-
cionalidade nº 973, declarando inconstitucional,
sob idêntica fundamentação, o art. 52 do Decreto
17.759/76 do Estado de Minas Gerais e, poste-
riormente, Ac. no RE 201.764-7, Rel. Min. Nelson
Jobim, DJU de 17.11.00. Deste eg. TJMG colhe-
se, também, decisão orientada nesse sentido:
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Ap. Cív. 129.085/00, de 14.09.00, tendo como
Relator o Excelentíssimo Desembargador Sérgio
Lellis Santiago.

Os mesmos fundamentos passo, pois, a
incorporar à minha presente decisão, acrescen-
tando que, imprescindindo a isenção de inter-
pretação restritiva, somente pode como tal ser
entendida se presentes todas as condições que
a conceituam. Assim, há de estar necessaria-
mente prevista em lei (art. 176 do CTN). E mais,
em se tratando de tributo disciplinado por lei
complementar, a isenção deve estar prevista
também por lei complementar. Cite-se, a
propósito, o magistério de Leandro Paulsen:

Quando o tributo tenha sido instituído por lei
complementar, a concessão de isenção tem de
ser feita através de diploma legislativo do
mesmo nível, ou seja, também por lei comple-
mentar. Isso porque a isenção implica renúncia
fiscal, precisando ser veiculada com o mesmo
quorum exigido para o surgimento da norma
impositiva. De fato, a concessão de isenção
não pode prescindir da via legislativa apta a
modificar ou revogar a lei impositiva, pois impli-
ca a sua não-aplicação (Direito Tributário, 4.
ed., Livraria do Advogado, Esmafe , p. 841). 

Em se tratando de ICMS, lei complementar
prevê que a isenção seja acordada entre os
Estados, através de Convênios/Confaz (Conselho
de Secretários de Fazenda dos Estados), para só
então ser inserida, por ratificação, nos respectivos
ordenamentos legais dos Estados.

Se o benefício da redução de base de
cálculo não se apresenta revestido de todo
esse arcabouço legal - o que não se demonstra
no caso - não deve mesmo, também por mais
essa razão, ser equiparado a uma isenção par-
cial, de modo a possibilitar a não-aplicação, ou
a exceção ao princípio da não-cumulatividade,
nas condições previstas no inciso II, alíneas a e
b, § 2º, art. 155 da CF/88. 

Ao reconhecer o direito do contribuinte ao
aproveitamento integral dos créditos em opera-
ções que realize na hipótese versada, devo, aos
mesmos fundamentos, autorizar-lhe proceder
aos lançamentos de créditos extemporâneos, em

valores integrais, sem os estornos previstos na
referida norma estadual, desde que se os limite
ao período que, antecedendo ao ajuizamento da
ação (junho/2001), se comporte no prazo pres-
cricional de cinco anos, ou seja, a partir de junho
de 1996. Ressalto, porém, que, ao contrário da
pretensão do apelante, o aproveitamento de
créditos extemporâneos há de ser feito em seu
valor nominal, sem lhe agregar qualquer cor-
reção monetária, respeitado o caráter nominalís-
tico dos créditos escriturais.

Com efeito, distinguindo-se os créditos
escriturais dos tributários (estes exigíveis), de se
afastar pretensa afronta aos princípios da isono-
mia tributária, à falsa invocação de que mere-
ceriam, de igual forma, ser corrigidos. A técnica
do creditamento escritural é expressa através de
mera equação matemática, em que o lançamento
do crédito em valor nominal (exato valor destaca-
do na nota fiscal) seja correlacionado ao lança-
mento do débito (escritural), também em valor
nominal, em coluna própria e a cada período.
Pelo cotejo das duas colunas, apura-se o valor do
ICMS (crédito tributário) a ser recolhido naquele
período. A se corrigir uma das “colunas”, neces-
sariamente, dever-se-ia corrigir a outra, manten-
do em equilíbrio a equação escritural, o que bem
demonstra a impossibilidade de se atualizar unila-
teralmente os valores dos “créditos escriturais”.
Não há, tampouco, identidade entre restituição e
compensação extemporânea de créditos a justi-
ficar a pretendida correção monetária.

Assim, declaro o direito da autora,
apelante, de se creditar do ICMS incidente na
aquisição de mercadorias, de forma integral, sem
promover o estorno na proporção da redução da
base de cálculo havida quando das saídas, con-
forme impõe o Decreto Estadual 38.104/96, art.
71, IV - RICMS/96 -, autorizando-lhe o lançamento
em sua escrita, em valores nominais, sem qual-
quer correção monetária, dos créditos estornados
indevidamente, a partir de junho de 1996,
respeitado o prazo prescricional de cinco anos
anteriores ao ajuizamento da ação, determinando,
ainda, à autoridade fazendária, que acate os va-
lores que foram, naquele período, apropriados
pela autora apelante, de forma integral, sem
observância do estorno.
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Com essas considerações, dou parcial
provimento à apelação, reformando a sentença
monocrática, julgando, em tais termos, parcial-
mente procedentes os pedidos da presente
ação ordinária, com a conseqüente inversão
dos ônus sucumbenciais, impondo-os à ré
apelada, visto que ínfima a sucumbência da
autora (§ 4º, art. 20 do CPC).

O Sr. Des. Geraldo Augusto - De acordo. 

O Sr. Des. Gouvêa Rios - Conquanto
esteja a acompanhar o em. Relator, também
dando parcial provimento ao recurso, a matéria
dos autos me leva a fazer alguns registros.

Em relação à vedação ao aproveitamento
integral dos créditos de ICMS, cuja operação
posterior é beneficiada com a redução de alíquo-
ta, entendo que, de fato, as limitações impostas
pelo Decreto Estadual 38.104/96 violam o prin-
cípio constitucional da não-cumulatividade, não
podendo prevalecer.

A Constituição Federal de 1988 consagra
de forma expressa o princípio da não-cumulativi-
dade, informador da tributação do ICMS, verbis:
“será não-cumulativo, compensando-se o que for
devido em cada operação relativa à circulação de
mercadorias ou prestação de serviços com o mon-
tante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro
Estado ou pelo Distrito Federal” (art. 155, § 2º, I).

Igualmente na Carta Magna está acentuado
que caberá à Lei Complementar disciplinar o
regime de compensação do ICMS (art. 155, XII, c).

A Lei Complementar 87, de 13.09.96, em
cumprimento ao dispositivo acima, determinou,
em seu art. 20, que:

Art. 20. Para a compensação a que se refere o
artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo
o direito de creditar-se do imposto anteriormente
cobrado em operações de que tenha resultado
a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no
estabelecimento, inclusive a destinada ao seu
uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou ao
recebimento de serviços de transporte inter-
estadual e intermunicipal ou de comunicação.

§ 1º. Não dão direito a crédito as entradas de
mercadorias ou utilização de serviços resultantes
de operações ou prestações isentas ou não
tributadas, ou que se refiram a mercadorias ou
serviços alheios à atividade do estabelecimento. 

A compensação, constitucionalmente pre-
vista, como forma de extinção do débito tribu-
tário no ICMS, projeta a dedução dos créditos
relativos às operações anteriores para fora da
base de cálculo desses tributos.

Geraldo Ataliba e Cleber Giardino expli-
cam que débito e crédito são categorias distin-
tas, autônomas e contrastantes, nas quais cre-
dor e devedor se alternam. Na relação tributária
de ICMS, o Estado é o credor, surgindo um
débito para o contribuinte, pessoa que realizou a
operação, em relação jurídica que não é atingi-
da pelas vicissitudes sofridas pela operação
anterior (pagamento, ou não, do tributo da etapa
anterior). Mas há uma outra relação jurídica em
que as posições se invertem, passando o contri-
buinte a credor, com direito à compensação, e o
Estado, a devedor. Essa segunda relação, que
nasce da singela aquisição de mercadorias
sujeitas ao imposto nas operações anteriores, é
de caráter do contribuinte (Cf. ICM. Diferimento.
in Estudos e Pareceres, São Paulo: Ed.
Resenha Tributária, n. 1, 1980).

Assim, nessa posição da doutrina predomi-
nante, confere-se autonomia ao direito de crédito
constitucionalmente assegurado. Têm-se, então,
duas normas: uma tributária declarando que o fato
gerador do ICMS é a realização de algum tipo de
operação relativa à circulação de mercadorias ou
prestação de serviços, tendo por base de cálculo o
valor de saída da mercadoria decorrente dessa
operação, e outra, também constitucionalmente
enraizada, declarando que o crédito pelas
entradas deve ser abatido dos débitos pelas saí-
das. O direito à compensação é direito público sub-
jetivo, autônomo, norma básica e principiológica.

Se a Constituição não impõe restrições à
utilização desse direito subjetivo de crédito -
esclareça-se, do crédito integral da operação ante-
rior -, entendo que não pode a legislação infracon-
stitucional impor qualquer limite ou condição de uti-
lização para o referido crédito, sob pena de se ferir



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 56, n° 174, p. 59-282, jul./set. 2005 251

o princípio da não-cumulatividade previsto na
Carta Magna. Assim, qualquer restrição de uso do
direito de crédito não prevista na Constituição da
República é totalmente inconstitucional.

Nesse sentido, o excelso Supremo
Tribunal Federal já decidiu:

Constitucional. Tributário. ICMS. Base de cál-
culo: redução. Crédito. Princípio da não-cumu-
latividade. CF, art. 155, § 2º, I.
I - O princípio da não-cumulatividade consiste
no realizar o abatimento, na operação posterior,
do imposto incidente e pago na operação ante-
rior. CF, art. 155, § 2º, I. Impossibilidade da
vedação do crédito em razão da redução da
base de cálculo do imposto.
II - RE provido. Não-provimento do agravo
(RE 355.422, AgR-MG, Rel. Ministro Carlos
Velloso, Segunda Turma, DJ de 28.10.04).

Agravo regimental no recurso extraordinário.
Tributário. Lei estadual. Redução da base de
cálculo. Benefício fiscal. Crédito. Vedação.
Princípio da não-cumulatividade. Observância.
Lei estadual. Benefício fiscal outorgado ao con-
tribuinte. Crédito decorrente da redução da base
de cálculo do tributo. Vedação. Impossibilidade.
A Constituição Federal somente não admite o
lançamento do crédito nas hipóteses de isenção
ou não-incidência. Precedente do Tribunal
Pleno. Agravo regimental não provido (RE
240.395, AgR-MG, Rel. Ministro Maurício
Corrêa, Segunda Turma, DJ de 02.08.02).

Esse eg. Tribunal de Justiça também já
apreciou o tema, se não, veja-se:

Tributário. Embargos à execução fiscal. ICMS.
Base de cálculo. Redução. Crédito. Estorno.
Isenção parcial. Princípio da não-cumulativi-
dade. Procedência. Manutenção. Inteligência
do art. 155, § 2º, da Constituição Federal e
jurisprudência dominante do excelso Supremo
Tribunal Federal. É direito do contribuinte o
aproveitamento do crédito do ICMS incidente
sobre a compra de produtos posteriormente
revendidos com benefício fiscal, já que o
ordenamento constitucional somente veda o
crédito no caso de isenção ou não-incidência,
hipóteses diferentes da redução da base de
cálculo (Ap. 1.0702.02.011882-5, Rel. Des.
Dorival Guimarães Pereira, 5ª Câmara Cível,
DJ de 28.06.05).

Ação declaratória. ICMS. Produtos da cesta bási-
ca. Base de cálculo reduzida na saída. Estorno
proporcional do crédito. Princípio da não-cumula-
tividade. Recurso. Não caracteriza isenção a
redução da base de cálculo na saída da mer-
cadoria, ainda que parcial, autorizando estorno
proporcional do crédito relativamente à operação
pretérita, sobressaindo-se como inconstitucional
norma legal do Estado que assim disponha, por
encerrar violação ao princípio da não-cumulativi-
dade. Sentença mantida (5ª Câm. Cível, Ap.
1.0024.03.075567-2, Rel. Des. Cláudio Costa,
DJ de 28.04.05).

Apelação civil. Tributário. ICMS. Redução da
base de cálculo. Anulação proporcional dos
créditos. Ofensa ao princípio da não-cumulativi-
dade. Partindo-se da premissa de que a redução
da base de cálculo não se confunde com a
isenção, a disposição infraconstitucional que
restringe o direito público subjetivo constitucional
de compensação integral de débitos e créditos
de ICMS fere o princípio da não-cumulatividade,
não se aplicando o estorno proporcional do
imposto apropriado na aquisição da mercadoria
(6ª Câm. Cível, Ap. 1.0024.04.303039-4, Rel.
Des. Edilson Fernandes, DJ de 04.03.05).

Constitucional e tributário. ICMS. Cesta básica.
Operações interestaduais. Alíquotas dife-
renciadas. Crédito. Segundo posição dominante
do Supremo Tribunal Federal, tem o contribuinte
o direito de se creditar da integralidade do mon-
tante que recolheu a título de ICMS, quando da
aquisição de mercadorias para revenda, ainda
que a alíquota do tributo, na operação de venda,
no Estado de Minas Gerais, seja inferior àquela
fixada pelo Estado de origem das mercadorias
adquiridas. Em reexame necessário, confirma-se
a sentença, prejudicado o recurso voluntário (4ª
Câm. Cível, Ap. 1.0035.98.002105-5, Rel. Des.
Almeida Melo, DJ de 23.11.04).

Direito tributário. ICMS. Produto integrante da
cesta básica. Aproveitamento integral.
Crédito. Alíquota maior. Os créditos de ICMS
relativos às aquisições de produtos que com-
põem a cesta básica devem ser objeto de
integral creditamento, ainda que, quando da
operação posterior, ocorra a redução da
respectiva alíquota ou base de cálculo.
Devem ser afastadas as limitações con-
stantes nos Decretos Estaduais 38.104/96 e
43.080/02, bem assim na Resolução
3.166/01, por importarem em flagrante vio-
lação ao principio constitucional da não-
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cumulatividade e da legalidade (6ª Câm.
Cível, Ap. 1.0024.03.100847-7, Rel. Des.
Manuel Saramago, DJ de 13.08.04).

Tributário. ICMS. Princípio da não-cumulativi-
dade. Tem o contribuinte o direito de se creditar
da integralidade do montante que recolheu a
título de ICMS, quando da aquisição de mer-
cadorias para revenda, ainda que a alíquota do
tributo, na operação de venda, no Estado de
Minas Gerais, seja inferior àquela fixada pelo
Estado de origem das mercadorias adquiridas,
sob pena de malferimento do princípio da não-
cumulatividade (3ª Câm. Cível, Ap.
1.0000.00.170964-1, Rel. Des. José Antonino
Baía Borges, DJ de 27.10.00).

É dessa eg. Câmara:

Tributário. Embargos à execução fiscal. ICMS.
Saída com base de cálculo reduzida. Crédito do
tributo referente à operação anterior. Proibição
de aproveitamento integral. Violação ao princí-
pio da não-cumulatividade. É de manifesta ile-
galidade, por colidir com o princípio da não-
cumulatividade do ICMS, a conduta fiscal que
determina ao contribuinte o estorno proporcional
do imposto creditado, quando a mercadoria, na
operação subseqüente, tiver sua base de cálcu-
lo reduzida para fins de incidência do imposto
(1ª Câm. Cível, Ap. 1.0105.01.046724-6, Rel.
Des. Orlando Carvalho, DJ de 01.10.04).

ICMS. Mercadorias que integram a cesta básica.
Redução da base de cálculo. Manutenção de
crédito. A Lei Complementar n.º 87/96 possibili-
tou aos Estados fixar alíquotas diferenciadas
para determinadas operações estaduais, tendo o
contribuinte o direito de se creditar no valor igual
àquele recolhido na operação anterior (1ª Câm.
Cível, Ap. 1.0000.00.337555-7, Rel. Des. Garcia
Leão, DJ de 10.10.03).

A regra da não-cumulatividade não
encerra mera sugestão mas, sim, uma diretriz,
um imperativo, que dá ao contribuinte o direito
de abater no valor devido a título de ICMS todos
os créditos de entrada, ou de consumo, inde-
pendentemente do aproveitamento físico da
mercadoria na composição dos bens posterior-
mente alienados.

Sobre a real dimensão do princípio cons-
titucional, Mizabel Abreu Machado Derzi, atuali-

zando obra do saudoso Aliomar Baleeiro, citada
no d. voto do em. Relator, foi enfática sobre a
extensão do princípio da não-cumulatividade
em face da atual Constituição.

Confira-se: 

Não há dúvida de que a Constituição Federal
nenhuma limitação ou exceção impõe ao
princípio da não-cumulatividade. Não há dúvi-
da de que os convênios interestaduais e as
leis complementares firmadas após a Consti-
tuição de 1988 somente poderiam ter esco-
lhido o modelo amplo, único compatível com o
ditado constitucional. Não há dúvida de que
as exceções admitidas pela Constituição
Federal restringem-se às hipóteses de
isenção ou não-incidência, hipóteses nas
quais pode o legislador infraconstitucional
graduar o benefício isencional, mantendo ou
estornando os créditos relativos às operações
anteriores. As Leis Complementares à
Constituição, a título de regulação do regime
de compensação do imposto, não podem
modificar a Constituição Federal.
(...) 
Mas a Constituição brasileira é peculiar, exata-
mente porque ela consagra o princípio da não-
cumulatividade de forma amplamente determi-
nada, em suas linhas mais importantes. Decorre
desse outro contexto, que já sabemos pela sim-
ples leitura do art. 155, a espécie de compen-
sação adotada, sua amplitude e os estornos
admissíveis. Resta às leis complementares
ainda um vasto campo de atuação, é verdade.
Se ela será periódica ou mercadoria a merca-
doria, como deverão ser tratados os saldos e o
regime de ressarcimento do contribuinte e as re-
gras de combate à evasão são relevantíssimas
questões não definidas na Carta brasileira. Além
disso, as leis complementares podem estabele-
cer uma série de condições formais ou materiais
ao exercício do Direito, que visam, sobretudo, a
combater a evasão e a fraude. Não obstante,
serão inconstitucionais as condições ou
restrições que configurem novas limitações
como exceções ao princípio da não-cumulativi-
dade, não autorizadas na Constituição. Esse
campo não coberto pelas normas fundamentais
é o domínio próprio das leis complementares
(Direito Tributário Brasileiro, 11. ed., Forense, p.
423/424).

O princípio da não-cumulatividade do ICMS
é amplo e somente pode ser restringido pela
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própria Constituição. Logo, salvo as hipóteses de
isenção e não-incidência, não pode haver outras
restrições aos ditames constitucionais que consa-
gram e tornam inafastável o princípio retro.

Nesse sentido é a doutrina de Roque
Antônio Carrazza:

Apenas nas hipóteses de isenção ou não-
incidência (que podem, aliás, ser afastadas
pela legislação ordinária), é que o princípio da
não-cumulatividade do ICMS cede passo. (...)
Este rol é taxativo (numerus clausus), não
sendo dado, nem ao legislador, nem ao jul-
gador, nem, muito menos ao intérprete, ampliá-
lo, até porque as exceções devem ser interpre-
tadas restritivamente, nos termos da conhecida
parêmia (exceptio est strictissimae inaterpreta-
tionis) (ICMS - Aproveitamento de Créditos -
Inconstitucionalidade da Lei Complementar
87/96. Dialética, v. 25, p.147/169).

Na hipótese dos autos, a redução da
alíquota do ICMS, pelo Estado de Minas Gerais,
para 7%, quando se trata de mercadorias desti-
nadas à cesta-básica, não constitui isenção,
nem mesmo parcial.

Isenção é hipótese de não-incidência tribu-
tária. É fator impeditivo do nascimento da obri-
gação tributária, sendo que, no presente caso,
trata-se de redução da alíquota, que pressupõe a
ocorrência do fato gerador.

Com efeito, as operações interestaduais
que se destinam à aquisição de produtos da
cesta-básica, cuja alíquota atinge o percentual
de 12% ou superior, devem ensejar ao respec-
tivo sujeito passivo da referida obrigação tribu-
tária a possibilidade de se creditar integral-
mente - ainda que as referidas mercadorias,
quando comercializadas, sejam tributadas sob
a alíquota de 7% -, porquanto não se trata de
hipótese de isenção ou não-incidência, mas,
repita-se, de mera redução da respectiva base
de cálculo ou da alíquota.

Sendo assim, não restam dúvidas a
respeito da inconstitucionalidade das vedações de

aproveitamento de créditos de ICMS fixadas pela
legislação estadual (Decreto 38.104/96), que
determina ao contribuinte o estorno proporcional
do imposto creditado, quando a mercadoria, na
operação subseqüente, tiver sua base de cálculo
reduzida para fins de incidência do imposto.

Como bem asseverou o em. Desem-
bargador Relator, também considero louvável a
iniciativa do Estado de Minas Gerais em reduzir
a carga tributária incidente sobre os produtos
integrantes da chamada “cesta-básica”, porém
o Poder Judiciário não pode, utilizando-se de
critérios metajurídicos, afastar a principiologia
adotada pela Norma Fundamental, notada-
mente a real abrangência do princípio da não-
cumulatividade do ICMS.

Em relação à não-incidência de correção
monetária, também vejo correto o entendimento do
em. Desembargador Relator, tendo em vista se
tratar de créditos meramente escriturais, que serão
compensados com os débitos também escritu-
rados pelo seu valor nominal ou histórico, ou seja,
sem qualquer correção, sendo essa a orientação
pacífica do col. Supremo Tribunal Federal:

Recurso. Extraordinário. Admissibilidade. ICMS.
Correção monetária. Agravo regimental provido.
Precedentes. É pacífica a jurisprudência desta
Corte no sentido de não reconhecer, ao con-
tribuinte do ICMS, o direito à correção monetária
dos créditos escriturais excedentes (STF, RE
219.265, AgR/SP, Rel. Ministro Cezar Peluso,
Primeira Turma, DJ de 28.10.04).

Por fim, quanto à prescrição qüinqüenal,
deve ela incidir na forma determinada pelo voto
do em. Desembargador Relator, uma vez que
requerida à f. 71.

Com essas considerações, acompanho o
em. Relator e também dou parcial provimento
ao recurso, nos limites de seu r. voto.

Súmula - DERAM PROVIMENTO PAR-
CIAL.

-:::-
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AÇÃO ANULATÓRIA - PORTARIA - EXONERAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO - ESTÁGIO
PROBATÓRIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA - NULIDADE DO ATO -
HONORÁRIOS DE ADVOGADO - ART. 20, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

- A exoneração de servidor público investido no cargo após aprovação em concurso público
homologado não prescinde do prévio e devido procedimento administrativo.

- O rompimento do vínculo funcional, devido à reclassificação de candidatos mediante revisão
nas pontuações, sem instauração do procedimento administrativo, torna legítima a pretensão
de reintegração ao cargo, acoplada ao recebimento da remuneração atinente ao período de
afastamento ilegal. 

- Uma vez vencida a Fazenda Pública, aplicável, no que toca à fixação dos honorários advocatícios,
o art. 20, § 4º, do CPC.

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0713.04.041166-0/002 - Comarca de
Viçosa - Remetente: Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Viçosa - Apelante: Município de Viçosa
- Apelada: Emiliana de Freitas Oliveira - Relator: Des. MOREIRA DINIZ

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, PREJU-
DICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 8 de setembro de 2005. -
Moreira Diniz - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Moreira Diniz - Cuida-se de re-
exame necessário e de apelo contra sentença do
MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Viçosa,
que julgou procedente o pedido para anular a por-
taria expedida pelo Chefe do Poder Executivo do
Município de Viçosa, que exonerara a apelada do
serviço público, e determinar sua reintegração ao
cargo de Dentista-Geral, bem como o pagamento
da remuneração correspondente ao período em
que esteve afastada arbitrariamente.

Alega o apelante que, por meio de uma
CPI - Comissão Parlamentar de Inquérito - e de
uma Comissão nomeada pelo Poder Executivo,
foram constatadas irregularidades na pontuação
dos candidatos, dentre eles a apelada, que parti-
ciparam do concurso público, já homologado, que

antecedeu as nomeações e posses, sendo certo
que a nova classificação da apelada não lhe cre-
denciaria à investidura no cargo, pois não alber-
gada pelo número de vagas, motivo pelo qual foi
exonerada. Assevera que tal ato administrativo -
exoneração - obedeceu ao princípio da impes-
soalidade e à autotutela administrativa, no senti-
do da anulação, pela própria Administração
Pública, de seus atos ilegais. Na eventualidade
de manutenção da sentença quanto aos pedidos
principais da apelada - retorno às funções do
cargo e pagamento da remuneração que deixou
de auferir -, postula a redução do montante arbi-
trado a título de honorários advocatícios.

Passo ao reexame necessário.

Com efeito, a apelada, após lograr apro-
vação em concurso público, cujo resultado foi
confirmado pelo devido ato homologatório, foi
nomeada e empossada no cargo de Dentista-
Geral, tendo sido, posteriormente, no período de
estágio probatório, exonerada de ofício pela
Administração Pública, sob a alegação de reclas-
sificação dos candidatos após a detecção de
irregularidades relativas à pontuação antes con-
ferida a eles, o que teria conduzido a apelada a
uma posição que a excluía das vagas existentes
para o cargo a que concorrera.

Por certo que à Administração Pública
toca a prerrogativa de invalidar seus atos em
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relação aos quais seja constatado, posterior-
mente à sua prática, vício de ilegalidade. 

No entanto, na hipótese da medida repre-
sentar potencial prejuízo ao administrado, como
é o caso, torna-se exigível que se lhe viabilize o
exercício do direito de defesa, oportunizando a
apresentação de razões e eventual material
probatório.

Nesse particular, convém ressaltar que o
raciocínio acima não decorre da aplicação do art.
41, II, da CF, que condiciona a dispensa de servi-
dor público estável a prévio processo administra-
tivo, tendo em vista que, repita-se, a apelada,
quando da exoneração, ainda não havia logrado
cumprir o período de três anos de serviços (f. 3),
necessário ao alcance da estabilidade.

Em realidade, a exigência do devido
processo administrativo anteriormente à exone-
ração da apelada advém de outros postulados
constitucionais, quais sejam os incisos LIV e LV
do art. 5º, que alçam ao status de direito indi-
vidual a necessidade do devido processo legal,
no caso administrativo, previamente à concre-
tização de providência que tenda a reduzir a
esfera de direitos do cidadão, sendo certo que
a tramitação do feito deve ser marcada pela
possibilidade do efetivo exercício da ampla
defesa e do contraditório.

Sob a mesma ótica, importa realçar que a
investidura da apelada no cargo de Dentista-Geral
encontra suporte e legitimidade em título jurídico
idôneo; vale dizer, a apelada foi nomeada e
empossada para o desempenho das atribuições
do aludido cargo em estrito respeito à ordem de
classificação obtida em concurso público homolo-
gado, de tal sorte que o rompimento do seu víncu-
lo funcional com a Administração Pública não pres-
cinde de procedimento administrativo antecedente,
viabilizando as garantais constitucionais da ampli-
tude de defesa e do contraditório.

Na mesma esteira, é o julgado do
Supremo Tribunal Federal:

1. Servidor estadual em estágio probatório:
exoneração não precedida de procedimento
específico, com observância do direito à ampla

defesa e ao contraditório, como impõe a Súmula
21 do STF: nulidade. 2. Nulidade da exone-
ração: efeitos. Reconhecida a nulidade da exo-
neração, deve o servidor retornar à situação em
que se encontrava antes do ato questionado,
inclusive no que se refere ao tempo faltante para
a complementação e avaliação regular do está-
gio probatório, fazendo jus ao pagamento da
remuneração como se houvesse continuado no
exercício do cargo; ressalva de entendimento
pessoal do relator manifestado no julgamento
do RE 247.349 (RE 222.532/MG, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, j. em 08.08.00, DJ de
1º.09.00, p. 116).

Os documentos acostados às f. 130/131,
que dão conta de que a apelada foi ouvida pela
Comissão formada no âmbito do Poder Execu-
tivo voltada à averiguação de supostas vicissi-
tudes ocorridas no contexto do certame de que
participou, não têm aptidão para alterar o enten-
dimento ora esposado. 

Em primeiro lugar, sob o aspecto proces-
sual, a juntada de tais documentos, levada a
efeito apenas em sede recursal, afigura-se
defeituosa, por extemporânea, pois já ultrapas-
sada a fase instrutória, apropriada para provi-
dências de tal natureza. 

Demais disso, ainda que não fosse proces-
sualmente descabida a anexação dos mencio-
nados documentos, não se prestariam, à minha
reflexão, a atender à exigência do devido processo
administrativo, com a garantia de exercício do
amplo direito defensivo e do contraditório, uma vez
que a apelada recebeu comunicação para tecer
declarações somente após a Administração Pú-
blica ter concluído pela redução da pontuação que
obtivera, conforme noticia o documento de f. 131,
o que representa atropelo às fases que deveriam
ter sido seguidas na instância administrativa, tendo
em vista que, necessariamente, o direito da ampla
defesa e do contraditório deve preceder os atos
conclusivos. Somente assim à apelada seriam
dadas a conhecer as circunstâncias que moti-
varam a instauração do procedimento administra-
tivo, possibilitando-lhe o efetivo inconformismo
contra elas.

Quanto ao importe arbitrado a título de ho-
norários advocatícios - R$ 1.000,00 -, mostra-se
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adequado à espécie, e, em consonância com o art.
20, § 4º, do CPC, aplicável em hipóteses como a
presente, em que vencida a Fazenda Pública, e
que não limita a condenação nos percentuais míni-
mo e máximo insertos no § 3º do mesmo artigo.

Com tais apontamentos, confirmo a sen-
tença; prejudicado o recurso voluntário.

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Antônio Hélio Silva e
Almeida Melo.

Súmula - CONFIRMARAM A SENTENÇA,
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

-:::-

ALIMENTOS - COMPLEMENTAÇÃO - AVÓS - LEGITIMIDADE PASSIVA - 
ART. 1.698 DO CÓDIGO CIVIL/2002

- Na impossibilidade de o genitor arcar com a totalidade dos alimentos necessários à manutenção
da prole, são os avós parte passiva legítima na ação de complementação de alimentos, uma vez
que a obrigação de prestá-los é sucessiva e complementar, conforme se depreende do art. 1.698
do CC/2002.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0686.02.060304-5/001 - Comarca de Teófilo Otoni - Apelante: E.Z.S. -
Apelado: P.E.A.S., representado p/ sua mãe, S.P.A. - Relator: Des. RONEY OLIVEIRA

Acórdão 

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

Belo Horizonte, 1º de setembro de 2005.
- Roney Oliveira - Relator.

Notas taquigráficas 

Proferiu sustentação oral, pelo apelante,
o Dr. Cleber Reis Greco. 

O Sr. Des. Roney Oliveira - Trata-se de
apelação interposta em face da sentença de f.
138/143, que, no autos da ação de complemen-
tação de alimentos, proposta por P.E.A.S., repre-
sentado pela mãe, em desfavor de seu avô
paterno, E.Z.S., julgou procedente o pedido ini-
cial, fixando os alimentos devidos por este
àquele no montante de dois salários mínimos por
mês, a partir da citação.

Em suas razões recursais (f. 146/150),
insiste o apelante em sua ilegitimidade passiva,
pugnando pela improcedência do pedido. 

Contra-razões, às f. 161/165, pela
manutenção do decisum. 

Parecer ministerial (f. 175/178), pelo
desprovimento do apelo. 

É o relatório. 

Conheço do recurso. 

Alega o recorrente a preambular de ilegi-
timidade passiva, uma vez que o genitor do
menor já lhe presta alimentos no montante de
um salário mínimo e meio, devendo, primeira-
mente, recorrer ao pai para a majoração do
quantum alimentício. 

Sem razão o apelante. 

O art. 1.696 do Código Civil/2002 preconiza:

O direito à prestação de alimentos é recíproco
entre pais e filhos, e extensivo a todos os
ascendentes, recaindo a obrigação nos mais
próximos em grau, uns em falta de outros.
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Extrai-se desse dispositivo legal que a obri-
gação de prestar alimentos não repousa apenas
na relação pai e filho, mas entre os filhos, geni-
tores, avós e ascendentes em grau ulterior.

O legislador também determinou a ordem
sucessiva do chamamento à responsabilidade
de prestar alimentos, obrigando, primeiramente,
os parentes mais próximos em grau, e, na falta
ou na impossibilidade destes em prestá-los, a
obrigação recaindo sobre os mais remotos, no
termos do art. 1.698 do CC/2002: 

Se o parente, que deve alimentos em primeiro
lugar, não estiver em condições de suportar
totalmente o encargo, serão chamados a con-
correr os de grau imediato; sendo várias as
pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas
devem concorrer na proporção dos respec-
tivos recursos, e, intentada ação contra uma
delas, poderão as demais ser chamadas a
integrar a lide.

Dessa forma, tem-se que a responsabi-
lidade dos avós não é apenas sucessiva em
relação à dos genitores, mas também comple-
mentar, caso os pais não estejam em condições
financeiras de arcar com a totalidade da pensão
de que os filhos necessitam. 

Sob a ótica processual, não se faz
necessário que a ação seja proposta contra o
pai e o avô, ou primeiro contra aquele e depois
contra este. O que se exige é que se comprove
a falta de condições do pai, ou da mãe, de
arcar, total ou parcialmente, com as obrigações
alimentares, quando, então, se continuará na
linha reta de seus ascendentes. 

Da análise dos autos, depreende-se que
o autor moveu ação pleiteando alimentos em
face de seu genitor, cuja decisão, prolatada em
21.05.02, fixou pensão alimentícia em um
salário mínimo e meio. Dessa forma, já se
encontra comprovada, por sentença, a capaci-
dade econômica do pai do menor, insuficiente
para prover-lhe todas as necessidades, sendo
necessário, portanto, recorrer à obrigação sub-
sidiária do avô. 

Isso posto, rejeito a preliminar. 

Quanto ao mérito, é sabido que a obrigação
alimentar repousa no binômio necessidade (do ali-
mentando) e possibilidade (do alimentante).

O autor, menor impúbere, vive com sua
mãe na casa de seus avós maternos, cujas
despesas são custeadas pelo avô, aposentado.
Ademais, como já salientado, percebe de seu geni-
tor a quantia mensal de um salário mínimo e meio.

Verifica-se que os avós maternos já contri-
buem efetivamente para a criação do neto. É ver-
dade que não cobram uma parcela de aluguel, ou
a proporção de água e energia elétrica, mas tais
necessidades devem ser valoradas para efeito de
prestação alimentícia e, como tal, consideradas na
distribuição da responsabilidade alimentar.

O primeiro requisito do direito aos alimen-
tos verifica-se considerando o alimentando uma
criança de nove anos, cujas necessidades
crescem em proporção acelerada, não possuindo
plano de saúde e tendo gastos com escola, trans-
porte, vestuário e lazer, dentre outros.

Quanto ao segundo requisito, observa-se,
da análise dos documentos carreados aos autos,
que o apelante é fazendeiro, proprietário de vários
imóveis rurais, possuindo alto padrão financeiro,
podendo arcar com a complementação dos ali-
mentos pleiteada pelo requerido, seu neto.

Lado outro, não se pode olvidar que com-
pete a ambos os genitores sustentar a prole,
arcando com a mantença de quem não dispõe
de condições para tanto. 

Assim sendo, a fixação do quantum ali-
mentício em um salário mínimo por mês não se
afigura exorbitante, sendo a mais adequada ao
binômio necessidade/possibilidade, merecendo
acolhida parcial o pleito do apelante. 

Pelo exposto, rejeito a preliminar e dou
provimento parcial ao recurso.

Diante da sucumbência recíproca,
reparte-se entre as partes, na mesma pro-
porção, o pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00,



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 56, n° 174, p. 59-282, jul./set. 2005258

suspensa a exigibilidade quanto ao apelado,
nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50, por litigar
sob o pálio da gratuidade judiciária.

O Sr. Des. Fernando Bráulio - De acordo.

O Sr. Des. Silas Vieira - De acordo. 

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR
E DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO.

-:::-

MANDADO DE SEGURANÇA - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - INTERMEDIAÇÃO
NA ÁREA DE SAÚDE - CARÁTER EMPRESARIAL - ISS - BASE DE CÁLCULO -

DENEGAÇÃO DA ORDEM 

- O imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS é tributo de competência municipal - art.
156, III, da Constituição da República - e tem como base de cálculo o preço do serviço presta-
do pelo contribuinte. 

- A pessoa jurídica que assume caráter empresarial, como intermediadora na prestação de
serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais em geral, fica sujeita à incidência
do tributo. E a base de cálculo é o valor do serviço efetivamente prestado. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0223.03.110518-0/001 - Comarca de Divinópolis - Apelante: SMV
Serviços Médicos Ltda. - Apelado: Secretário Municipal da Fazenda de Divinópolis - Relator: Des.
CAETANO LEVI LOPES 

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, 23 de agosto de 2005. -
Caetano Levi Lopes - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Caetano Levi Lopes - Conheço
do recurso, porque presentes os requisitos de
sua admissibilidade.

A apelada aforou esta ação de mandado
de segurança preventivo contra ato do Secretário
da Fazenda do Município de Divinópolis. Aduziu
ser pessoa jurídica de direito privado cujo obje-
tivo social é a intermediação na prestação de
serviços médico-hospitalares, odontológicos e
laboratoriais em geral. Afirmou que celebra con-
vênios e credenciamentos com os hospitais,
clínicas e profissionais da área, podendo ainda

coordenar ou manter serviços médicos, odon-
tológicos e ambulatoriais, na sede da empresa
conveniada. Acrescentou que presta seus
serviços contratando seguro-saúde e mantém
vários credenciamentos com profissionais da
área e entidades hospitalares, para que estes
executem os serviços que ela se propõe a supor-
tar financeiramente. Disse que, por não se tratar
de prestação de serviço, a atividade desempe-
nhada não está sujeita à incidência do ISS, ape-
sar de constar no item 6 do Decreto-lei 406, de
1968. Entende que há justo receio de violação ao
seu direito líquido e certo. Pleiteia a inconstitu-
cionalidade da exigência do ISS e, em caso con-
trário, a incidência do imposto sobre os serviços
efetivamente prestados. Nas informações, o
impetrado afirmou a regularidade do enquadra-
mento na norma mencionada, uma vez que a
impetrante é sociedade empresária com fins
lucrativos e não preenche os requisitos exigidos
pelo Decreto-lei invocado. Pela r. sentença de f.
72/74, a segurança foi denegada.

A questão aqui cinge-se em verificar se as
atividades da apelante constituem fato gerador
do ISS e, se afirmativo, qual seria a base de cál-
culo do referido imposto. 
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A prova revela o que passa a ser descrito.

A recorrente, com a petição inicial, juntou
os documentos de f. 20/36. Destaco o contrato
social de f. 20/26 com a alteração contratual de f.
27/33, indicando que o objetivo social é o decli-
nado por aquela. Esses os fatos.

Quanto ao direito, cumpre registrar que o
imposto sobre serviços de qualquer natureza -
ISS é tributo de competência municipal (art.
156, III, da Constituição da República) e incide
sobre a efetiva prestação de serviços, os quais
devem constar em lei complementar. Eis a
propósito a lição de Hugo de Brito Machado, em
Curso de Direito Tributário, 23 ed., São Paulo:
Malheiros, 2003, p. 374: 

Em face do disposto no art. 146, III, a, cabe à
lei complementar estabelecer normas gerais a
respeito do fato gerador dos impostos, entre
os quais o imposto sobre serviços de qualquer
natureza. 

O Decreto-lei 406/68, que podia ser tido
como lei complementar, disse que o imposto
sobre serviços de qualquer natureza tem como
fato gerador a prestação, por empresa ou
profissional autônomo, com ou sem estabeleci-
mento fixo, de serviço constante da lista que
anexou a seu art. 8º, na qual foram elencados
os serviços tributáveis pelos Municípios. 

Anoto, por oportuno, que a mencionada
lista consiste numa técnica legislativa utilizada
para ordenar a resolução de conflitos de compe-
tência tributária entre o ISS, ICMS e IPI e preesta-
belecer quais são os serviços tributáveis pelos
municípios. Em outras palavras, consideram-se
excluídos da competência municipal todos os
serviços que não estejam nela contidos.

Por outro lado, anoto, ainda, que, no
caso em exame, a recorrente é sociedade cons-
tituída sob a forma de responsabilidade limita-
da, conforme dispõe a cláusula primeira - da
natureza jurídica, denominação social, sede e
foro, f. 28, verbis:

A sociedade, constituída sob a forma
jurídica de sociedade por quotas de respon-

sabilidade limitada, gira sob a denominação
social de SMV - Serviços Médicos Ltda., com
sede na Av. Vinte e Um de Abril, 832 - Centro -
Divinópolis-MG, tendo sido eleito o foro da
Comarca de Divinópolis-MG para dirimir as
dúvidas não previstas no presente instrumento. 

A cópia da alteração contratual de f. 29
indica, atualmente, a existência de quatro
sócios: Hospital e Maternidade Sta. Mônica
S.A., Lúcio Flávio G. do Amaral, médico, Juarez
G do Amaral, médico, e Angiolab Soc. Médica
Ltda. Prevê, na cláusula sexta e parágrafo, a
distribuição dos lucros. 

Feito o reparo, observo que os objetivos
sociais da apelante não se restringem apenas à
intermediação de serviços médicos. Conforme
informado pela própria recorrente, a pessoa na-
tural celebra um contrato de seguro saúde com a
impetrante, pagando-lhe uma contribuição periódi-
ca para o cumprimento das obrigações constantes
do pacto. Como contraprestação, a recorrente con-
trata os serviços de profissionais de diversas
áreas, entidades hospitalares e clínicas, colocan-
do-os à disposição dos filiados (f. 3 e 5).

Além disso, o próprio objetivo social da
apelante, conforme ato constitutivo, afasta qual-
quer dúvida a respeito da atividade empresarial
da apelante, ao dispor: 

Cláusula segunda - Dos objetivos sociais - A
sociedade terá como objetivos sociais a
prestação de serviços médico-hospitalares, de
natureza clínica, cirúrgica e obstétrica, assim
como diagnóstico e tratamentos, podendo,
para tanto, credenciar hospitais e médicos,
celebrar convênio, e tudo o mais necessário
para o efetivo alcance e melhor desempenho
de suas atividades (f. 21).

E a redação atual, dada pela oitava alte-
ração contratual, verbis:

Cláusula segunda - Dos objetivos sociais - A
sociedade terá como objetivo social a interme-
diação de prestação de serviços médico-hospita-
lares, odontológicos e laboratoriais em geral,
celebrando os respectivos convênios e credenci-
amentos com hospitais, clínicas e profissionais
da área, podendo ainda coordenar ou manter
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serviços médicos, odontológicos e ambulatoriais,
na sede da sociedade e ou em empresas con-
veniadas (f. 29). 

Portanto, as atividades empresariais da
apelante enquadram-se nos planos de saúde,
aludida no item 6 da lista anexa do Decreto-lei
406, de 31.12.68: 

6 - Planos de saúde, prestados por empresa
que não esteja incluída no item 5 desta lista e
que se cumpram através de serviços prestados
por terceiros, contratados pela empresa ou
apenas pagos por esta, mediante indicação do
beneficiário do plano.

Acrescento que a composição do quadro
social nem sequer enseja oportunidade para o
recolhimento do tributo em valor fixo, conforme
entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça:

Tributário. ISS. Hospitais. Caráter empresarial.
Benefício previsto no art. 9º, § 3º, do DL 406/68.
Inaplicabilidade.
1. Concluindo a instância a quo, com ampla
cognição fático-probatória, que: “Hospitais com
nítida atividade empresarial não podem benefi-
ciar-se do recolhimento do ISSQN na forma
fixa, por não se enquadrarem nas exceções
previstas na lei específica, mormente quando
apresentado, em seu quadro societário, número
significativo de integrantes”, resta interditado o
conhecimento do presente inconformismo, à luz
da Súmula 7/STJ.
2. É assente nesta Corte que a sociedade civil
somente faz jus ao benefício previsto no art.
9º, § 3º, do Decreto-lei 406/68 desde que
preste serviço especializado, com respon-
sabilidade pessoal e sem caráter empresarial
(AG 458.005/PR, DJ de 04.08.03, Rel. Min.
Teori Zavascki; REsp. nº 334.554/ES, DJ de
11.03.02, Rel. Min. Garcia Vieira). 
3. Recurso Especial não conhecido, à luz da
Súmula 7/STJ (1ª Turma, REsp. nº 623.733, Rel.
Min. Luiz Fux, j. em 07.12.04, in www.stj.gov.br).

Tributário e Processual Civil. ISS. Sociedade
por cotas de responsabilidade limitada.
Clínica médica. Caráter empresarial. Não
comprovada caracterização como sociedade
uniprofissional. Recurso especial. Ausência
de prequestionamento. Violação ao art. 535
do CPC. Inocorrência. Decisão recorrida con-

sentânea com a orientação jurisdicional do
STJ. Conhecimento parcial. Improvimento.
(...) É devido o ISS pelas sociedades profis-
sionais quando estas assumem caráter
empresarial. 
As sociedades civis, para terem direito ao trata-
mento privilegiado previsto pelo art. 9º, § 3º, do
Decreto-lei 406/68, têm que ser constituídas
exclusivamente por médicos, terem como objeto
social a prestação de serviço especializado, com
responsabilidade pessoal e sem caráter empre-
sarial. Recurso conhecido e provido (1ª Turma,
REsp. nº 334.554/ES, Rel. Min. Garcia Vieira, j.
em 11.03.02, in www.stj.gov.br).

Logo, tem-se que a apelante é sociedade
organizada de forma empresarial, atuando como
empresa prestadora dos serviços constante do
item 6 da lista anexa do Decreto-lei 406, de
1968, com redação da Lei Complementar 56, de
1987, não prosperando sua pretensão de se
eximir das obrigações tributárias decorrentes da
incidência do ISS.

Quanto à segunda questão, relativa à
base de cálculo do imposto, esclarece Hugo de
Brito Machado, em Curso de Direito Tributário,
23 ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 382: 

Em se tratando de serviços prestados por
empresas, o imposto, que neste caso é propor-
cional, tem como base de cálculo o preço do
serviço. É a receita da empresa, relativa à ativi-
dade de prestação de serviços tributáveis.

No caso em exame, como sentenciado
pela digna juíza a qua, a base de cálculo do
imposto deve levar em conta apenas o valor do
serviço prestado pela apelante. Assim, imperti-
nente o inconformismo da apelante. 

Com estes fundamentos, nego provimento
à apelação.

Custas, pela apelante.

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Francisco Figueiredo e
Nilson Reis. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MINISTÉRIO PÚBLICO - LEGITIMIDADE ATIVA - LIMINAR - INAUDITA
ALTERA PARTE - ADMISSIBILIDADE - ESTATUTO DO IDOSO - FORNECIMENTO GRATUITO DE

MEDICAMENTOS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO

- A liminar, na ação civil pública, tem por objetivo afastar o perigo da demora ou do retardamento
da providência judicial definitiva.

- O Estatuto do Idoso autoriza que o Ministério Público ajuíze ação civil pública para defender
direito individual indisponível do idoso, bem como a concessão de liminar inaudita altera parte.

- Na hipótese de o medicamento não ser adquirido com a presteza e a rapidez necessárias pelo
SUS, é certo que a possibilidade de conservação e recuperação da vida do impetrante estará
em risco de sério e efetivo dano, não sendo razoável sacrificar a vida e a saúde do membro da
coletividade em face da obediência estrita a procedimentos orçamentários.

AGRAVO Nº 1.0702.04.190131-6/002 - Comarca de Uberlândia - Agravante: Estado de Minas
Gerais - Agravado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relator: Des. WANDER MAROTTA

Acórdão

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

Belo Horizonte, 2 de agosto de 2005. -
Wander Marotta - Relator.

Notas taquigráficas

Assistiu ao julgamento, pelo agravante, o
Dr. Tuska do Val Fernandes.

O Sr. Des. Wander Marotta - Examina-se
agravo de instrumento interposto pelo Estado de
Minas Gerais contra a r. decisão de f. 38, que
deferiu a liminar pleiteada na ação civil pública que
lhe move o Ministério Público de Minas Gerais.

Sustenta o agravante, preliminarmente,
que a decisão agravada não obedeceu ao dis-
posto no art. 2º da Lei 8.437/92, sendo nulo o
deferimento da liminar sem a prévia oitiva da
pessoa jurídica de direito público, nos termos da
jurisprudência que cita. Ademais, o § 3º do art. 1º
da lei supramencionada proíbe a concessão de
liminar que esgote o objeto da ação, sendo

exatamente este o caso dos autos, não se
admitindo, além disso, a antecipação da tutela
“sob pena de grave lesão à legalidade, ao inte-
resse público, à ordem e à separação dos
poderes” (f. 8). Afirma, ainda, carecer o Ministério
Público de legitimidade para propor a presente
ação civil pública, já que não há direito difuso ou
coletivo a ser defendido. E mais, é o Estado de
Minas Gerais parte ilegítima para figurar no pólo
passivo da relação processual, visto que os fár-
macos objeto do pedido não integram a listagem
dos medicamentos excepcionais, pela qual é o
Estado responsável. Ad argumentandum insur-
ge-se contra a imposição de sanção cominatória
à Fazenda Pública Estadual, por entender ser
ela incabível.

Conheço do recurso.

Sobre a preliminar de impossibilidade de
concessão da medida liminar inaudita altera parte,
é verdade que, nos termos da Lei 8.437/92:

Art. 2.º No mandado de segurança coletivo e
na ação civil pública, a liminar será concedida,
quando cabível, após a audiência do repre-
sentante judicial da pessoa jurídica de direito
público, que deverá se pronunciar no prazo de
setenta e duas horas.

Posteriormente a essa regra, entretanto,
foi publicada a Lei 10.741/03, conhecida como
Estatuto do Idoso, nos termos da qual: 
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Art. 44. As medidas de proteção ao idoso pre-
vistas nesta Lei poderão ser aplicadas, isolada
ou cumulativamente, e levarão em conta os fins
sociais a que se destinam e o fortalecimento
dos vínculos familiares e comunitários.

Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses pre-
vistas no art. 43, o Ministério Público ou o
Poder Judiciário, a requerimento daquele,
poderá determinar, dentre outras, as seguintes
medidas:
I encaminhamento à família ou curador, medi-
ante termo de responsabilidade;
II orientação, apoio e acompanhamento tem-
porários;
III requisição para tratamento de sua saúde, em
regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar;
IV inclusão em programa oficial ou comu-
nitário de auxílio, orientação e tratamento a
usuários dependentes de drogas lícitas ou
ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua
convivência que lhe cause perturbação;
V abrigo em entidade;
VI abrigo temporário.

(...) 

Art. 83. Na ação que tenha por objeto o
cumprimento de obrigação de fazer ou não-
fazer, o juiz concederá a tutela específica da
obrigação ou determinará providências que
assegurem o resultado prático equivalente ao
adimplemento. 
§ 1.º Sendo relevante o fundamento da
demanda e havendo justificado receio de
ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz
conceder a tutela liminarmente ou após justi-
ficação prévia, na forma do art. 273 do Código
de Processo Civil. 
§ 2.º O juiz poderá, na hipótese do § 1º ou na
sentença, impor multa diária ao réu, indepen-
dentemente do pedido do autor, se for suficiente
ou compatível com a obrigação, fixando prazo
razoável para o cumprimento do preceito.
§ 3.º A multa só será exigível do réu após o
trânsito em julgado da sentença favorável ao
autor, mas será devida desde o dia em que se
houver configurado.

Assim, a tese do agravante não merece
acolhida, visto que existe norma especial permi-
tindo a concessão da liminar inaudita altera parte
quando se trate de pessoas idosas. Pelo mesmo
motivo não merece acolhida a alegação de ilegi-

timidade ativa do Ministério Público, sendo
expresso o mesmo Estatuto no sentido de que:

Art. 74. Compete ao Ministério Público:

I - instaurar o inquérito civil e a ação civil públi-
ca para a proteção dos direitos e interesses
difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e
individuais homogêneos do idoso.

Ou seja, pode o Ministério Público ajuizar
ação civil para defender direito individual
indisponível do idoso - e o direito à vida e à saúde
são direitos afetos à personalidade, indisponíveis
e imprescritíveis.

A alegação de ilegitimidade passiva tam-
bém não merece acolhida. 

Nos termos da Lei 10.741/03:

Art. 15. É assegurada a atenção integral à
saúde do idoso, por intermédio do Sistema
Único de Saúde SUS, garantindo-lhe o acesso
universal e igualitário, em conjunto articulado e
contínuo das ações e serviços, para a pre-
venção, promoção, proteção e recuperação da
saúde, incluindo a atenção especial às doenças
que afetam preferencialmente os idosos.
(...)
§ 2.º Incumbe ao Poder Público fornecer aos
idosos, gratuitamente, medicamentos, espe-
cialmente os de uso continuado, assim como
próteses, órteses e outros recursos relativos
ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

O Sistema Único de Saúde SUS é orga-
nizado de forma descentralizada, sob o alicerce
do princípio da co-gestão. Assim União,
Estados e Municípios respondem solidaria-
mente pela prestação de serviços. 

A saúde é um direito constitucional pre-
visto nos arts. 6º e 196 da CF, extensivo a toda
a população, e constitui dever do Estado, não
podendo ser restringido por portarias ou outras
normas. Tais dispositivos não podem ser enten-
didos como normas programáticas, ou de “mera
orientação ao legislador”, como dizia a doutrina
clássica, sob o risco de se deixar de tutelar bem
considerado pela ordem jurídica pátria como de
essencial relevância.
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O usuário do SUS tem direito a atendi-
mento que possibilite o seu tratamento de forma
adequada, independentemente dos problemas
orçamentários que a Administração diz ter, ou,
em caso contrário, estar-se-á ferindo o direito à
vida e os princípios da isonomia e da igualdade
de condições entre cidadãos. 

A Lei 8.080/90 dispõe sobre o SUS e pro-
move a descentralização, no que diz respeito
ao dever de garantir a saúde da população: 

Art. 7.º As ações e serviços públicos de saúde
e os serviços privados contratados ou conve-
niados que integram o Sistema Único de
Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo
com as diretrizes previstas no art. 198 da
Constituição Federal, obedecendo ainda aos
seguintes princípios:

(...) 

IX - descentralização político-administrativa,
com direção única em cada esfera de governo.

O art. 198, II, da CF prevê que as ações
e serviços públicos de saúde do Sistema Único
têm como diretriz o atendimento integral. 

A repartição das competências constitu-
cionais sobre a saúde pública deve ser entendi-
da assim: a União e os Estados cooperam téc-
nica e financeiramente, e os Municípios, medi-
ante descentralização, executam os serviços. 

Na condição de gestor do sistema, o
Secretário Estadual de Saúde e, conseqüente-
mente, o Estado de Minas Gerais, solidaria-
mente com o Município é responsável imediato
pelo fornecimento do medicamento, qualquer
que seja a qualificação, não se podendo falar em
exclusão da solidariedade dos entes, particular-
mente quanto mais ante a temeridade do risco à
saúde em decorrência de demora da prestação
jurisdicional. Para o agravado, é muito mais séria
do que aquela que o Estado afirma existir, até
porque, em caso de eventual negativa ao pedido
pleiteado na ação ordinária, haverá a possibili-
dade de cobrar da agravada os valores gastos
pelo ente administrativo.

In casu, atribuir-se um caráter supletivo à
atuação do Estado Federado não pode pre-
dominar sobre a necessidade imediata de aces-
so à medicação. A despeito da relevância do
tema, a suscitada duplicidade de meios não
supera o eventual impacto de privação da medi-
cação, imposta ao necessitado. 

Não prevalece, por isso, a tese da ilegitimi-
dade passiva ou de litisconsórcio passivo neces-
sário, conforme precedentes deste Tribunal:

Constitucional. Sistema Único de Saúde.
Unidade municipal. Gestão plena do sistema
local. Responsabilidade pelo pronto forneci-
mento de medicamento necessário a paciente
portador do vírus HIV, ainda que os custos
financeiros e compra do medicamento sejam
também atribuídos ao Estado e à União. MS
concedido em primeiro grau. Sentença confir-
mada, em reexame (Número do processo:
216413-5/001, Rel. Des. Aloysio Nogueira).

A separação de poderes prevê a autono-
mia e a independência do Executivo, do
Legislativo e do Judiciário, mas de forma que a
esfera de cada um deles seja interligada com a
dos demais, para evitar ingerências como a que
ocorre neste caso. Ao Judiciário não deve ser
negada a apreciação de lesão ou ameaça de
lesão a direito, mesmo que quem a pratique
seja o próprio Poder Executivo. 

Rejeito, por isso, as preliminares argüidas.

No mérito, não merece reforma a decisão.

Os documentos juntados aos autos (f.
42/61) demonstram que os idosos Samuel
Amaro de Oliveira, Maria Dias Magalhães e
Joel Silva Reis necessitam dos medicamentos
indicados na inicial para recuperarem-se do
A.V.C. sofrido (ver f. 65/83). 

Os cuidados prescritos pelo médico que
acompanha o caso não podem ser substituídos
por mera orientação ou por instruções normativas.

Se o profissional afirma que os medica-
mentos Syhen 100mg e Broz 100mg são impres-
cindíveis ao tratamento do idoso, não pode o
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Estado erguer barreiras burocráticas obstacu-
lizando a concessão gratuita desses medicamen-
tos, que se afiguram indispensáveis à melhora
dos idosos representados pelo Ministério Público
nos autos da presente ação civil.

A irreversibilidade na demora da prestação
jurisdicional, para o paciente, é muito mais séria do
que aquela que o Município afirma existir para ele,
até porque, em caso de eventual negativa do pedi-
do, haverá sempre a possibilidade de recuperação
dos valores gastos pelo ente administrativo.

A saúde é um direito constitucional previsto
nos arts. 6º e 196 da CF, extensivo a toda a popu-
lação, e constitui dever do Estado. Tais dispositivos
não podem ser entendidos como normas progra-
máticas, ou de “mera orientação ao legislador”,
como dizia a doutrina clássica, sob o risco de se
deixar de tutelar bem considerado pela ordem
jurídica pátria como de essencial relevância.

Com efeito, quando se defende o direito à
saúde, protege-se, por conseqüência, a principal
objetividade jurídica do nosso ordenamento: a
vida humana.

Sobre a saúde, leciona José Afonso da
Silva: 

E há de informar-se pelo princípio de que o
direito igual à vida de todos os seres humanos
significa também que, nos casos de doença,
cada um tem o direito a um tratamento condig-
no de acordo com o estado atual da ciência
médica, independentemente de sua situação
econômica, sob pena de não ter muito valor
sua consignação em normas constitucionais
(Curso de Direito Constitucional Positivo, 6.
ed., São Paulo: RT, 1990, p. 271).

Imprescindível, pois, o fornecimento da
medicação pleiteada na inicial, para que os
idosos ali representados possam ter melhores
chances de evolução do quadro clínico. 

Outra, aliás, não tem sido a orientação do
Supremo Tribunal Federal:

Paciente com paralisia cerebral e microcefalia.
Pessoa destituída de recursos financeiros.
Direito à vida e à saúde. Fornecimento gratuito

de medicamentos e de aparelhos médicos, de
uso necessário, em favor de pessoa carente.
Dever constitucional do Estado (CF, arts. 5º,
caput, e 196). Precedentes do STF.
- 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 que
visem a garantir aos cidadãos o acesso universal
e igualitário à assistência médico-hospitalar.
- O caráter programático da regra inscrita no art.
196 da Carta Política que tem por destinatário
todos os entes políticos que compõem, no plano
institucional, 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
impostergável dever, por um gesto irresponsável
de infidelidade governamental ao que determina
a própria Lei Fundamental do Estado. Prece-
dentes do STF (Ag. Inst. 452312/RS, Rel. Min.
Celso de Mello, j. em 31.05.04).

Nem se fale em violação da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal ou da autonomia dos poderes. A
referida lei não proíbe o fornecimento de medica-
mentos às pessoas carentes, sendo certo que o
Estado, ao cumprir decisão judicial, não violará
qualquer de seus mandamentos.

Certo é que mais grave é o sacrifício da
vida e da saúde de membro da coletividade em
nome da estrita obediência a procedimentos
orçamentários. 

Os doentes não podem ficar à mercê da
solução de problemas de ordem administrativa.
Trata-se de necessidade urgente, para que se
evite mal irreparável provocado pela inércia do
setor público. 

Em casos tais, é como ensina Karl
Larenz: 

...o que se tem é um critério para valorização
de interesses, sobretudo quando se trata de
saber em que medida um interesse em si



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 56, n° 174, p. 59-282, jul./set. 2005 265

mesmo legítimo deve ceder perante outro de
valor (superior em geral, ou só nas circuns-
tâncias do caso), isto é, quando o problema
consiste em determinar onde se situa o limite
da satisfação lícita de um interesse à custa de
outro interesse também digno de tutela (apud
Márcio Augusto de Vasconcelos Diniz).

Pelo exposto, rejeito as preliminares e
nego provimento ao agravo.

É como voto. 

O Sr. Des. Belizário de Lacerda - De acordo.

O Sr. Des. Pinheiro Lago - De acordo.

Súmula - REJEITARAM PRELIMINARES

E NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

AÇÃO ORDINÁRIA - RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA - SERVIDOR PÚBLICO -
QUADRO DE MAGISTÉRIO - EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIVERSA - TEMPO DE SERVIÇO -

CONTAGEM PROPORCIONAL - ABONO - ART. 285 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - RETIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA - ATO COMPLEXO - TRIBUNAL DE CONTAS -

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - DECADÊNCIA - NÃO-OCORRÊNCIA - ESTADO -
CONDENAÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE 

- Em virtude de a concessão de aposentadoria ser ato complexo, cuja eficácia sujeita-se à
confirmação da legalidade pelo Tribunal de Contas, o termo inicial da contagem do prazo de
decadência referido no art. 65 da Lei Estadual 14.184/02 é a data do registro daquele ato pela
Corte de Contas. 

- O servidor público estadual que exerceu atividade fora das funções típicas do magistério - e,
portanto, não tem direito à aposentadoria especial - faz jus à aplicação do abono do art. 285 da
CEMG/89 sobre seu tempo de magistério, para fins de obtenção da aposentadoria geral prevista
no art. 36, III, a, do mencionado Texto Constitucional. 

- As custas judiciárias têm natureza tributária, e a seu pagamento não pode ser condenado o
Estado, que é o sujeito ativo da respectiva obrigação.

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO N° 1.0024.04.262122-7/002 - Comarca de Belo
Horizonte - Remetente: JD 1ª V. Faz. Comarca Belo Horizonte - Apelante: Estado de Minas Gerais -
Apelada: Maria Assunção Rocha e Silva - Relator: Des. EDGARD PENNA AMORIM 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª
Câmara Cível - UG do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, incorporando neste o
relatório de fls., na conformidade da ata dos
julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM REFORMAR PAR-
CIALMENTE A SENTENÇA NO REEXAME
NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO
VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2005.
- Edgard Penna Amorim - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Edgard Penna Amorim - Trata-
se de ação ordinária ajuizada por Maria
Assunção Rocha e Silva em face do Estado de
Minas Gerais, objetivando o reconhecimento de
seu direito de ter aplicado sobre o seu tempo de
serviço nos quadros do magistério o abono de
20% previsto no art. 285 da CEMG/89, a fim de
ver restabelecido o ato de aposentadoria inde-
vidamente suprimido pelo requerido, com a per-
cepção das respectivas diferenças de proven-
tos e vantagens.
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Adoto o relatório da sentença (f. 215/220),
por fiel aos fatos, e acrescento que a il. Juíza da 1ª
Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo
Horizonte, à alegação de ter-se configurado a
decadência do dever da Administração Pública de
rever seus atos, julgou procedentes os pedidos ini-
ciais, para declarar nulo o ato que anulou a
aposentadoria da autora, condenando o requerido
ao pagamento dos valores que ela deixou de
auferir, bem como os descontos realizados.
Quanto à sucumbência, foram atribuídos ao réu as
custas e despesas processuais, e os honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00.

Inconformado, alega o Estado de Minas
Gerais, em síntese, que: a) a aposentadoria
seria ato complexo, ou seja, a sua eficácia
dependeria da decisão do Tribunal de Contas
acerca de seu registro, razão por que não estaria
configurada a decadência; b) não haveria ofensa
ao devido processo legal, ao contraditório nem
ao direito adquirido da autora; c) conforme
entendimento da Corte de Contas, a requerente
não faz jus à proporcionalidade prevista no art.
285 da Constituição do Estado, uma vez que
esta seria destinada apenas aos ocupantes de
cargo distinto do magistério.

Contra-razões, às f. 237/240, pela manu-
tenção do julgado. 

Conheço da remessa oficial, presentes
os pressupostos de admissibilidade. 

Como se vê, a requerente defende o direito
de ter aplicado sobre o seu tempo de serviço de
magistério, com vistas ao restabelecimento da
aposentadoria geral (art. 36, III, a, da Constituição
do Estado de Minas Gerais), o abono de 20% pre-
visto no art. 285 desse Texto Constitucional, bem
como as vantagens daí decorrentes (6º qüin-
qüênio), que teriam sido indevidamente suprimi-
das em virtude da retificação das contagens de
tempo realizada pelo Estado de Minas Gerais.

A il. Juíza da causa julgou procedente o
pedido, por entender que, tendo a aposentadoria
sido concedida em dezembro de 1993, o ato
estaria encoberto pela decadência administrativa,
nos termos do art. 65 da Lei Estadual 14.184/2002.

Data venia, não vejo como aderir a tal
fundamentação, pena de malferimento da
norma constitucional que atribui ao Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais a função
específica de controle externo de determinados
atos da Administração Pública estadual. 

Com efeito, não há negar às atribuições
constitucionais do Tribunal de Contas a impor-
tância conferida pela Lei Maior no tocante ao
ato de concessão da aposentadoria, tampouco
considero meramente opinativas as funções
daquele órgão, uma vez que a própria Consti-
tuição da República de 1988 prevê, além da
função de registro, repetida no Diploma
Constitucional do Estado de Minas Gerais, as
seguintes atribuições: 

Art. 71. O controle externo, a cargo do
Congresso Nacional, será exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas da União, ao
qual compete: 
(...) 
II - julgar as contas dos administradores e
demais responsáveis por dinheiros, bens e valo-
res públicos da administração direta e indireta,
incluídas as fundações e sociedades instituídas
e mantidas pelo Poder Público federal, e as con-
tas daqueles que derem causa a perda, extravio
ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao
erário público;
(...) 
VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de
ilegalidade de despesa ou irregularidade de
contas, as sanções previstas na lei, que esta-
belecerá, entre outras cominações, multa pro-
porcional ao dano causado ao erário; 
IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade
adote as providências necessárias ao exato
cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;
(...) 
§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte
imputação de débito ou multa terão eficácia
de título executivo.

Ressaltada a importância daquela Insti-
tuição, é de registrar-se que a concessão da
aposentadoria a um servidor classifica-se entre
os atos complexos (“os que resultam da conju-
gação de vontade de órgãos diferentes”, segun-
do Celso Antônio Bandeira de Mello), ou, pelo
menos, impõe-se considerar-lhe a eficácia
sujeita à confirmação da legalidade pelo
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Tribunal de Contas, o que adiaria o início da
contagem do prazo decadencial, referido no art.
65 da Lei Estadual 14.184/2002, para a data do
registro do aludido ato. 

Com efeito, dispõe a Constituição do
Estado de Minas Gerais de 1989: 

Art. 76. O controle externo, a cargo da Assem-
bléia Legislativa, será exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas, ao qual compete:
(...)
VI - apreciar, para o fim de registro, a legali-
dade dos atos de concessão de aposentadoria,
reforma e pensão, ressalvadas as melhorias
posteriores que não tenham alterado o funda-
mento legal do ato concessório.

A propósito da natureza da atribuição pre-
vista no inciso VI supracitado, calha transcrever a
lição do inolvidável Miguel Seabra Fagundes, em
comentário a respeito da Emenda Constitucional
n.º 7, de 13.04.77, responsável pela redação do §
7º do art. 72 da Constituição da República de
1967, que submetia ao Tribunal de Contas da
União o exame das concessões de aposentadoria
para os mesmos fins do art. 71, III, da CR/88 e do
art. 76, VI, da CE/89. Nesse sentido:

A Constituição delega também ao Tribunal de
Contas julgar da legalidade das concessões
iniciais de aposentadoria, reformas e pensões.
Mas, conquanto no texto constitucional se
empregue a palavra julgar, o tribunal, quando
se manifesta em tais casos, não exerce função
judicante. É o que se depreende do conteúdo
essencial dos seus pronunciamentos nesse
campo. A atribuição, que então desempenha,
é materialmente administrativa. Apreciando
ato de aposentadoria, reforma ou pensão, o
que faz a corte de contas é cooperar na ulti-
mação dele. O seu pronunciamento tem o
caráter de manifestação de vontade, por parte
da administração, indispensável à integração
do ato. Se favorável, este se tem como per-
feito; se contrário, o ato se considera nenhum,
porque tendo por si a manifestação da vontade
do agente criador, ter-lhe-á faltado, no entanto,
a do órgão de controle, indispensável para o
seu aperfeiçoamento como ato complexo (O
controle dos atos administrativos pelo Poder
Judiciário. 4. ed., Rio de Janeiro: Forense,
1967, p. 142/143).

Ainda, sobre a natureza complexa
daquele ato, o citado Mestre esclarece: 

O sentido estrito da manifestação de vontade
do tribunal nesses casos (controle administra-
tivo da legalidade) não exclui do ato de
aposentadoria, reforma ou pensão, o caráter
de ato complexo. A característica essencial
dos atos complexos está na soma de vontades
de órgãos diversos, exigida para que possam
eles existir como atos jurídicos (...).
Quando, porém, u’a medida administrativa só
tem validade definitiva (e a validez ad refe-
rendum não basta, por isso que cessa e se
desfaz ex tunc, uma vez negado este) se dois
órgãos do poder público se manifestam,
essas duas manifestações se fundem para
constituir um ato único. Seja qual for o sentido
das vontades expressas por esses órgãos,
elas se fundem para um só efeito - o da
existência plena do ato na ordem jurídica, ou,
se se quiser, nas suas conseqüências jurídi-
cas. Não importa, em contrário, a circunstân-
cia do ato (imperfeito) obrigar, para certos
efeitos, antes de manifestada a segunda von-
tade. Basta atentar, aqui, tendo em vista
mesmo o registro de aposentadoria, reforma e
pensão, que se a segunda vontade não for
provocada, ou se opuser à primeira, o ato se
torna nenhum, desfazendo-se até os seus
efeitos pretéritos (ob. cit.; p. 143, nota 8).

No mesmo sentido, é o escólio de Luciano
Ferraz, fundado na lição acima transcrita:

Como se vê, o ato de aposentadoria é ato com-
plexo; depende da manifestação de vontade de
mais de um órgão da administração para que
possa existir como ato jurídico, alcançando
eficácia, validade e perfeição (...).
Infere-se que o ato final (registro) dos processos
relativos a admissão de pessoal, aposentadoria,
reforma e pensão perante o Tribunal de Contas é
condição sine qua non a que o ato inaugural pra-
ticado pelo órgão de origem (que emitido já é efi-
caz e tem presunção de legalidade) adquira per-
feição e afirme a sua validade. Caso contrário,
deverá o Tribunal de Contas assinar prazo para
o exato cumprimento da lei, seguindo-se a deter-
minação para a sustação em caso de des-
cumprimento, sob pena de responsabilidade
solidária, quanto ao ressarcimento (Controle da
administração pública: elementos para a com-
preensão dos Tribunais de Contas. Belo
Horizonte: Mandamentos, 1999. p. 156/157).
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Como dito, embora a aposentadoria
tenha sido concedida à autora em 10.12.93 (f.
27), colhe-se manifestação do Tribunal de
Contas (f. 92 e f. 174/175), datada de 12.06.03,
apontando as irregularidades na contagem de
tempo de contribuição para fins de aposentado-
ria, o que pressupõe a inexistência, até aquela
data, da manifestação favorável do órgão de
controle sobre o referido cálculo, a diferir para
aquela ocasião, pelo menos, o dies a quo de
contagem do prazo decadencial previsto no art.
65 da Lei Estadual 14.184/2002. 

Assim, carecendo o ato de concessão da
aposentadoria do devido registro pelo órgão com-
petente desde 10.12.93, não há como considerá-
lo acabado para fins de incidência do referido
prazo decadencial, razão pela qual a pretensão da
autora não prospera sob este fundamento.

Assim, cabe verificar se a requerente faz ou
não jus ao pretendido abono. Para tanto, mister se
esclareça, inicialmente, quais são os destinatários
e qual a razão de ser da norma prevista no art.
285 da Constituição Estadual, que assegura, para
as pessoas que indica, “a percepção da gratifi-
cação qüinqüenal, no índice concedido ao inte-
grante do Quadro do Magistério” (I), e a “con-
tagem proporcional do tempo de serviço, para fins
de aposentadoria e de percepção dos correspon-
dentes adicionais” (II).

Em sua redação primitiva, o mencionado
art. 285 elegera como beneficiário o “servidor
público oriundo do quadro do magistério, incluído
o regente de ensino”, ou seja, pessoas que já
haviam desempenhado atividades de professor
e que depois vieram a ser investidas em cargo
distinto deste no serviço público estadual. Nesta
hipótese, observa-se que havia o pressuposto de
que o servidor estivesse necessariamente ocu-
pando esse outro cargo.

Após o advento da Emenda Constitucional
n.º 3, de 22.05.92, o texto do dispositivo passou a
referir-se a “servidor público” com tempo de efe-
tivo exercício de magistério na iniciativa privada,
na rede estadual, federal ou municipal de ensino.
Como se vê, o poder de emenda houve por bem
ampliar o alcance da norma, de modo a atingir

todos os servidores públicos do Estado, pois a
nova redação dispensou a exigência de que o
servidor se encontre no cargo cujas atribuições
são diversas das do magistério.

Da análise das duas redações - a primiti-
va e a atual - do art. 285 da Constituição do
Estado, chega-se à conclusão de que as pes-
soas nele indicadas possuem em comum a cir-
cunstância de terem necessariamente exercido,
em algum momento, funções próprias do magis-
tério, e outras distintas deste.

De fato, o art. 40, III, b, da Constituição da
República (atual art. 40, § 5º) e o art. 36, III, b, da
Constituição Estadual asseguram aos professores
aposentadoria especial - com 30 anos para
homem e 25 para mulher - desde que comprovem
exclusivo exercício das funções de magistério. Por
igualdade de razão - valorização da dedicação ao
magistério -, vê-se que o constituinte estadual pre-
tendeu, por meio do art. 285, conferir contagem de
tempo de serviço proporcional aos servidores que,
embora não tenham desempenhado exclusiva-
mente o magistério, estiveram naquela função
durante algum período.

Daí o fundamento que legitima os servi-
dores indicados no caput do multicitado art. 285 a
terem aplicado, sobre o tempo em que exerceram
o magistério, a proporcionalidade de 1,17 para os
homens e 1,2 para as mulheres, para efeitos de
aposentadoria no serviço público estadual.

Neste diapasão, é elucidativa a lição da
em. Des.ª Maria Elza, no julgamento da Apelação
Cível nº 318.978-4, transcrita a seguir:

A aposentadoria especial para os professores
há muito integra a tradição da legislação
brasileira. 
No âmbito estadual, ela foi prevista na
Constituição Estadual de 1947 (art. 142, § 2º).
A Constituição Estadual de 1967, tanto em sua
redação original como em sua redação refor-
mada de 1970, foi omissa, mas a aposenta-
doria especial para os professores continuou
em vigor por força do art. 108, § 7º, da Lei
Estadual 869/52. Posteriormente, a Emenda
Constitucional Estadual 17/81, acrescentando
o § 1º ao art. 103 da Constituição Estadual de
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1970, voltou a prever a aposentadoria especial
para os professores.
No âmbito federal, a aposentadoria especial
para os professores foi consagrada a partir da
Emenda Constitucional 18/81, que deu nova
redação ao art. 165, XX, da Carta de 1969. A
Constituição de 1988 manteve a regra, a
princípio em seu art. 40, III, b, e atualmente no
§ 5º do mesmo artigo, em redação que lhe foi
atribuída pela Emenda Constitucional 20/98. 
No entanto, a Constituição Estadual de 1989
foi além. Consagrando regra que já constava
do art. 16, caput, da Lei Estadual 9.346/86 e
do art. 37 da Lei Estadual 9.381/86, concedeu
também aos professores o direito de reter a
vantagem mesmo que mudem de cargo. 
(...) 
O inciso II [do art. 285 da Constituição Estadual]
estabeleceu que - mesmo no caso de quem
não se dedicou exclusivamente ao magistério -
o tempo de serviço no magistério vale mais do
que o tempo de serviço em outra função,
segundo uma certa proporção, que, para as
professoras, é expressa no “fator 1,2”. O dis-
positivo estadual transformou o prêmio dado, a
princípio, exclusivamente a quem havia dedica-
do toda a vida ao magistério em um prêmio aos
que se tenham dedicado a esta tarefa e depois
ocupado outro cargo público, de acordo com a
proporcionalidade de tal tempo de dedicação.
Assim, àquele que dedicou apenas parte de
seu tempo ao magistério, embora não possa se
valer da aposentadoria especial, é concedido,
em compensação, um tempo de serviço fictício
para atingir a aposentadoria geral.

Portanto, em linhas gerais, interpretadas
restritivamente essas normas de exceção, para
que os servidores façam jus ao abono de 17%
ou 20%, conforme o gênero, é preciso que se
submetam às seguintes condições cumulativas:
1ª) sejam servidores públicos estaduais; 2ª) já
tenham exercido atividade de magistério, na
rede pública (estadual ou não) ou na iniciativa
privada; 3ª) o exercício do magistério não se
tenha dado em caráter exclusivo, ou seja, que
hajam ocupado outro cargo público; 4ª)
requeiram a aplicação da proporcionalidade
exclusivamente para se beneficiarem da
aposentadoria geral, prevista no art. 36, III, a. 

Assentado este entendimento, é de veri-
ficar-se ser aplicável a norma em comento à auto-
ra. Neste aspecto, vê-se que ela se aposentou em

10.12.93, no cargo de professor, nível P6, grau B,
com base no art. 36, III, a, da Constituição do
Estado, computado o abono previsto no multicita-
do art. 285 (f. 27 e 35). Conquanto determinada a
retificação do ato aposentatório pelo Tribunal de
Contas, a simples análise dos documentos de f.
35/40 (certidão e informação de tempo de serviço
e folha de processo de aposentadoria) revela que
a requerente, servidora pública estadual, não
exerceu exclusivamente as funções típicas do
magistério - o que lhe retirou o direito da aposen-
tadoria especial - e pretendeu a aplicação do fator
1,2 unicamente para obter a aposentadoria geral.

Assim, preenchidas as condições acima
mencionadas, dessume-se que a requerente
tem o direito ao restabelecimento da aposenta-
doria concedida em 10.12.93, com as consec-
tárias vantagens, cabendo manter-se, pois, a
conclusão da sentença. 

Já na parte em que condenou o reque-
rido ao pagamento das custas e despesas
processuais, entendo que o decisum merece
ser reformado, já que a Lei Estadual 14.939, de
29.12.03, é clara ao conferir aos entes federa-
dos a isenção tributária relativa ao pagamento
de custas no âmbito do Estado de Minas
Gerais, conforme se depreende do art. 10, I,
daquele diploma legal, in verbis: 

Art. 10. São isentos do pagamento de custas: 
I - a União, o Estado de Minas Gerais e seus
Municípios e as respectivas autarquias e fun-
dações. 

Nestes termos, é de se excluir da decisão
de primeira instância a condenação da entidade-
requerida nas custas processuais, mas não em
virtude da isenção expressamente prevista no
citado dispositivo - que, data venia, é teratoló-
gica, já que se confundem, no caso, os sujeitos
ativo e passivo da obrigação tributária -, mas
exatamente porque as custas têm natureza tribu-
tária e pertencem ao ora apelante.

Com esses fundamentos, no reexame
necessário, reformo parcialmente a sentença de
origem, apenas para excluir a condenação do
requerido ao pagamento das custas. Por con-
seguinte, fica prejudicado o recurso voluntário.
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Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Duarte de Paula e Isalino
Lisbôa. 

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

-:::-

MANDADO DE SEGURANÇA - DECADÊNCIA - PRAZO - PRORROGAÇÃO - INVIABILIDADE -
ART. 18 DA LEI 1.533/51 - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

- O prazo estabelecido no art. 18 da Lei 1.533/51 é decadencial, o que impossibilita sua prorrogação
e torna inaplicável à espécie o disposto no art. 184 do CPC. Exatamente para prover medidas
urgentes é que existe o sistema de plantão judicial, em primeira e segunda instâncias, nos feriados
e finais de semana.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.04.444660-7/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Mauro
Lúcio dos Santos - Apelado: Chefe do Detran/MG - Depto. de Trânsito de Minas Gerais - Relator: Des.
SCHALCHER VENTURA

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 agosto de 2005. -
Schalcher Ventura - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Schalcher Ventura - Trata-se
de mandado de segurança impetrado por
Mauro Lúcio dos Santos contra ato do Chefe do
Detran/MG, que alterou a habilitação do impe-
trante da categoria “D” para “B”, sob a alegação
que aquele sofre de estrabismo. 

A sentença julgou extinto o processo,
sem julgamento de mérito, indeferindo de plano
a inicial, nos termos do art. 8º da Lei 1.533/51. 

Inconformado, Mauro Lúcio dos Santos
interpôs o presente recurso de apelação, pela
reforma da sentença, aduzindo que a hipótese
não é de decadência, devendo se aplicar o dis-
posto no art. 184 do CPC. 

A d. Procuradoria-Geral de Justiça mani-
festa-se pelo provimento do recurso. 

É o relatório. 

Conheço do recurso, presentes os pres-
supostos de sua admissibilidade. 

Contudo, não merece reforma a d. sen-
tença recorrida. 

Com efeito, o prazo estabelecido no art. 18
da Lei 1.533/51 é decadencial, a ele não se apli-
cando as disposições de ordem processual, não
havendo de se confundi-la com a prescrição.

Nesse contexto, não há que se falar em
suspensão, interrupção ou prorrogação e sua
fluência se “inicia na data em que o ato impugnado
se torna operante ou exequível, vale dizer, capaz
de produzir lesão ao direito do impetrante” (Cf.
Hely Lopes Meirelles, Mandado de Segurança e
Ação Popular, 9. ed., São Paulo: RT, p. 23).

Em que pese tratar-se de dia em que não
havia expediente forense, tal fato se mostra
irrelevante. Exatamente para prover medidas
urgentes e evitar perecimento de direitos é que
existe o sistema de plantão judicial, em primeira
e segunda instâncias, nos dias de feriados e em
finais de semana. 

Nesse sentido, é o entendimento jurispru-
dencial dominante:
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Mandado de segurança. Processual Civil.
Prazo de impetração. Decadência art. 18, Lei
1.533/51. 
1. Habitual o plantão determinado pelo Tribunal,
se o termo final ocorreu em dia feriado, não se
adia o vencimento do prazo decadencial para a
impetração da segurança.
2. Recurso sem provimento (STJ, RMS
13.062/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Milton Luiz
Pereira, DJU de 23.09.02, p. 225). 

Mandado de segurança. Prazo decadencial.
Termo inicial que se fixa na data do conheci-
mento do ato a ser impugnado, capaz de gerar
a lesão ao direito do impetrante. Impetração
em data posterior ao término, sob a alegação
de haver recaído em feriado, estando fechado
o fórum, com pretensão à prorrogação para o
dia útil seguinte. Inviabilidade, por se tratar de
decadência, e não de prescrição, inocorrendo
hipótese de aplicação de norma processual.

Existência, ademais, de plantão forense, esta-
belecido com o fim de prover medidas urgentes
e evitar perecimento de direitos. A decadência
se opera objetivamente, com a só inércia e o
decurso do prazo, que é fatal e não pode ser
considerado nem mais nem menos” (TJMG, 5ª
Câm. Cível, AC 000.225.406-8/00, Rel. Des.
José Francisco Bueno, DJMG de 07.12.01).

Com estas considerações, nego provi-
mento ao apelo. 

Sem custas, face ao benefício da gratui-
dade judiciária. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Kildare Carvalho e Lamberto
Sant’anna. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

PROCESSO CIVIL - DOCUMENTO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA - NECESSIDADE DE
TRADUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO FINANCEIRA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA -

NOMEAÇÃO DE TRADUTOR OFICIAL - ACESSO À JUSTIÇA - GARANTIA

- Estando a parte beneficiada pela assistência judiciária, deve o magistrado, para garantir o
direito de acesso à Justiça, nomear tradutor juramentado para traduzir documento redigido em
língua estrangeira.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 508.753-8 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
DOMINGOS COELHO

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 508.753-8, da Comarca
de Belo Horizonte, sendo agravante Jackson
Rodrigues Duarte e agravada Mais Indústria de
Alimentos S.A., acorda, em Turma, a Décima
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais DAR PROVIMENTO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Domingos Coelho (Relator), e dele participaram
os Desembargadores Antônio Sérvulo (1º
Vogal) e José Flávio de Almeida (2º Vogal). 

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 3 de agosto de 2005. -
Domingos Coelho - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Domingos Coelho - Tratam os
autos de recurso de agravo de instrumento contra
a decisão de f. 11-TJ, que, nos autos da ação de
reparação de danos que Jackson Rodrigues
Duarte (agravante) move em desfavor de Mais
Indústria de Alimentos S.A. (agravada), indeferiu o
pedido para que fosse nomeado expert para
traduzir os documentos necessários à instrução do
processo, não obstante estar o agravante ampa-
rado pelos benefícios da assistência judiciária.

Em suas razões de inconformismo, aduz
o agravante que a decisão vergastada tolhe o
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seu direito de ter acesso à Justiça, pois a
assistência judiciária compreende também os
honorários do perito.

À f. 25-TJ, negou-se o efeito suspensivo
pleiteado.

Despicienda a intimação da parte agrava-
da, visto que a relação processual ainda não se
completou.

Recurso próprio, tempestivo, regularmente
processado e ausente o preparo, por litigar o
agravante sob o pálio da assistência judiciária.

Presentes os pressupostos de admis-
sibilidade do recurso e ausentes preliminares a
serem analisadas, passo ao exame do mérito.

Compulsando os autos com acuidade,
verifico que razão assiste ao agravante.

O art. 283 do CPC determina: “A petição
inicial será instruída com os documentos indis-
pensáveis à propositura da ação”.

Em voto magistral, o Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira explica o que se deve enten-
der por “documentos indispensáveis”:

Processo civil. Documentos indispensáveis à
propositura da ação. Oportunidade. Suprimento.
Arts. 283 e 284 do CPC. Natureza instrumental
do processo. Precedentes. Recurso provido.
I - Somente os documentos considerados “indis-
pensáveis” devem obrigatoriamente ser apre-
sentados com a inicial e com a contestação.
II - A extinção do feito sem julgamento do
mérito, em razão da ausência de documentos
indispensáveis à propositura da ação, deve
ser precedida da devida oportunidade para
suprimento da falha, através da diligência pre-
vista ao art. 284, CPC, em obséquio à função
instrumental do processo.
III - Por documentos “indispensáveis”, aos
quais se refere o art. 283, CPC, entendem-se:
a) os substanciais, a saber, os exigidos por lei;
b) os fundamentais, a saber, os que constituem
o fundamento da causa de pedir (STJ, REsp.
nº 114.052/PB, j. em 15.10.98, DJU de
14.12.98, p. 243).

No caso dos autos, não há falar em docu-
mentos substanciais, pois inexiste disposição
legal exigindo a juntada de determinadas provas
documentais, em ações como a presente. Por
outro lado, é totalmente possível, e até mesmo
necessário, cogitar-se dos documentos funda-
mentais, isto é, daqueles que constituem o fun-
damento primeiro e imprescindível da causa de
pedir desenvolvida na exordial.

Contudo, ressai dos autos que os docu-
mentos foram juntados pelo agravante sem a
necessária tradução.

Cumpre ressaltar que é imprestável, para
a produção de prova, documento redigido em
língua estrangeira desacompanhado da respec-
tiva tradução, por tradutor público juramentado,
não cabendo ao juiz determinar tal providência,
incumbindo à parte produzir as provas de seu
interesse.

O art. 157 do CPC é categórico ao esta-
tuir, para a sua validade, a necessidade de
tradução do documento juntado aos autos em
língua estrangeira.

Todavia, tendo em vista as alegações do
agravante constantes em suas minutas recur-
sais de que não possui condições de arcar com
as despesas para a tradução dos documentos,
e, portanto, tal fato não poderia se impedimento
de seu direito ao acesso à Justiça, a meu sentir
assiste-lhe razão.

Com efeito, não obstante o fato de a junta-
da da documentação que instrui a peça exordial,
acompanhada de sua respectiva tradução, ser
ônus que pertence à parte autora, a nomeação de
tradutor oficial para realizar a tradução dos docu-
mentos torna-se indispensável para a garantia do
direito do agravante, visto que ele não tem
condições de arcar com os custos da tradução,
estando amparado pelo pálio da assistência judi-
ciária, não podendo seu direito ficar desamparado.

Nesse sentido:

Não basta a instituição da justiça, bem como
a organização judiciária. Necessárias a per-
missão de ingresso, as facilidades da entrada
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em juízo, do socorro ao Judiciário nos confli-
tos individuais ou coletivos e até meramente
preventivo.
Os entraves ao ingresso no Judiciário são
inconstitucionais, porque impedem a solução
dos conflitos. Por isso, quando a Constituição
institui o juiz natural, está a fixar a regra de
ingresso no Judiciário. Qualquer lesão não
será afastada do exame judicial, e, por conse-
qüência, qualquer obstáculo é contrário a
esse acesso.
Vejamos na seara de soluções judiciais, que
permitem o acesso à Justiça, que qualquer
procedimento tendente a simplificar esse
ingresso está na linha constitucional. No
Brasil, desde as ações sumárias, o mandado
de segurança, os juizados de pequenas
causas e os juizados especiais são demons-
trações da intenção do legislador constitu-
cional de facilitar o acesso. Entretanto, há
entraves como condições econômicas ou
financeiras a impedir o acesso. A dificuldade
de constituição de advogados (daí a assistên-
cia judiciária - ver capítulo próprio) e a
inserção de custas (justiça gratuita). No
entanto, ainda que não seja qualquer das
hipóteses, as custas judiciais podem se
excessivamente elevadas e, portanto, obstati-
vas do acesso; daí a inconstitucionalidade.
Além das soluções informadas, há necessi-
dade de métodos alternativos de prestação
jurisprudencial, dentre ele a arbitragem, para
facilitar o acesso e o encerramento das
demandas (Roberto Rosas, Direito Pro-
cessual Constitucional, Princípios Constitu-
cionais do Processo Civil, 3. ed., São Paulo:
RT, p. 192).

Trago ainda as lições de José Rogério
Cruz Tucci:

É natural que, evitando tornar a garantia judi-
ciária inútil à maioria da população, e ao
menos para os desprovidos de fortuna e recur-
sos, a ordem jurídica estabeleça mecanismos
de apoio e socorro ao menos favorecidos.
Antes de colocar os necessitados em situação
material de igualdade, no processo, urge
fornecer-lhes meios mínimos para ingressar na
Justiça, sem embargo da ulterior necessidade
de recursos e armas técnicas, promovendo o
equilíbrio concreto. Neste sentido, a gratuidade
é essencial à garantia do acesso à Justiça
(Garantias Constitucionais do Processo Civil,
São Paulo: RT, p. 10).

Dessa forma, estando amparado o agra-
vante pela gratuidade da justiça e não tendo
condições de suportar gastos com tradutor,
deve ser nomeado um tradutor oficial para a
tradução em vernáculo dos documentos redigi-
dos em língua estrangeira, visto que o processo
deve ser manipulado de modo a propiciar às
partes o acesso à Justiça.

Mercê de tais considerações, dou provi-
mento ao agravo para reformar a r. decisão
primeva, devendo ser nomeado um tradutor ofi-
cial para fazer a tradução dos documentos em
língua estrangeira que foram juntados aos
autos pelo agravante.

Custas, ex lege.

-:::-

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESBULHO - VEÍCULO - COMPRA E VENDA - RESERVA DE
DOMÍNIO - MORA DO DEVEDOR - DETRAN - REGISTRO FACULTATIVO

- O registro do contrato de venda com reserva de domínio do veículo junto ao órgão de trânsito
competente é faculdade e não obrigatoriedade, uma vez que se faz imprescindível somente para
o caso de proteger terceiro de boa-fé.

- Comprovada a celebração de contrato de compra com reserva de domínio do veículo e encon-
trando-se o devedor devidamente constituído em mora, restam caracterizados todos os elementos
exigidos pelo art. 927 do CPC, para a propositura da ação de reintegração de posse.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.0000.00.515.864-7/000 - Comarca de Araçuaí - Relator: Des. ELIAS CAMILO
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Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 2.0000.00.515.864-7/000, da
Comarca de Araçuaí, sendo apelante Moto
Nanuque Ltda. e apelado Jean Carlos Rocha
Silva, acorda, em Turma, a Décima Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais DAR PROVIMENTO, CASSANDO
A SENTENÇA.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Dárcio Lopardi Mendes, e dele participaram os
Desembargadores Elias Camilo (Relator),
Heloísa Combat (Revisora) e Renato Martins
Jacob (Vogal). 

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2005.
- Elias Camilo - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Elias Camilo - Cuidam os
autos da propositura da ação de reintegração
de posse de bem alienado com reserva de
domínio ante a inadimplência do devedor em
relação às obrigações avençadas, sustentando
a autora estar comprovada a mora através das
duplicatas emitidas, regularmente protestadas.

Por decisão proferida à f. 19, foi deferida
liminarmente a medida de apreensão e depósito
do bem referido na inicial, determinando-se a
expedição de mandado de busca e apreensão.

Efetivados a apreensão e o depósito da
motocicleta, o réu apresentou a contestação de f.
25/26, comunicando em juízo, conforme mani-
festação de f. 35, a obtenção do instrumento de
liberação da motocicleta em litígio.

Ante a comprovação do instrumento libe-
ratório de f. 36, por decisão proferida pelo Juiz
da causa à f. 37, foi determinada ordem de
entrega do bem ao réu, decisão esta revogada
ante a alegação da empresa autora de não
haver prova de liquidação do débito.

Encerrada a instrução probatória, foi pro-
ferida a sentença de f. 86/90, julgando extinto o
processo, sem análise de mérito, por perda
superveniente de seu objeto, ante a compro-
vação, nos autos, da liberação do gravame da
cláusula de reserva de domínio sobre o bem
objeto do pedido de reintegração de posse.

Inconformada, a autora interpôs a apela-
ção de f. 98/101, pugnando pela reforma da sen-
tença recorrida, uma vez não demonstrada nos
autos a extinção da dívida pelo apelado, sendo
incontestável que o documento liberatório do
gravame fora expedido em decorrência de erro
administrativo da empresa apelante.

Da apelação interposta, não houve mani-
festação do apelado, conforme certificado à f.
103v.

Presentes os pressupostos de admissibi-
lidade, uma vez que próprio, tempestivo e regu-
larmente processado, conheço do recurso.

Ressai destes autos que a autora, ora
apelante, noticiando ter efetuado, ao réu, a
venda de uma motocicleta com reserva de
domínio, cujo pagamento restou frustrado, pre-
tendeu, liminarmente, a busca e apreensão do
bem, postulando, ao final, ser reintegrado defini-
tivamente na posse do aludido bem.

Segundo consta do dispositivo da r. sen-
tença atacada, o processo foi julgado extinto,
sem julgamento do mérito, argumentando o Juiz
sentenciante a perda superveniente de seu
objeto, ante a comprovação, nos autos, da libe-
ração do gravame da cláusula de reserva de
domínio sobre o bem objeto do pedido de rein-
tegração de posse.

Nas razões do recurso interposto, a
apelante esclarece que, decorrente de um erro
administrativo, de fato, ocorrera a liberação da
garantia do bem junto ao Detran, mas, uma vez
não comprovado o pagamento integral do valor
da motocicleta, a obrigação do devedor e a
garantia do bem subsistem conforme contrato
firmado pelas partes.
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Ao atento exame dos elementos cons-
tantes dos autos, concluo que a respeitável
sentença hostilizada, data venia, não pode ser
mantida.

No meu entendimento, a liberação do
gravame junto aos registros do Detran não causa
qualquer reflexo no sentido de alterar os direitos ou
obrigações derivadas do contrato celebrado, isso
porque eventual registro apenas tem o propósito
de dar conhecimento público do negócio, com vis-
tas a dirimir eventuais controvérsias quando em
disputa direitos próprios do contrato em conflito
com terceiros estranhos ao pacto, não tendo a
menor relevância no plano obrigacional do contra-
to, no que diz respeito aos seus signatários.

De fato, os documentos acostados às f. 6
e 8 comprovam suficientemente a existência do
gravame. Ademais, sobre a documentação junta-
da, assevere-se que não foi apresentada qual-
quer impugnação, nem qualquer comprovante
apto a infirmar o seu conteúdo.

Na hipótese dos autos, o apelado não
nega o negócio jurídico estabelecido entre as
partes, estando devidamente caracterizada a
mora ao deixar o devedor de efetuar o paga-
mento das prestações do contrato de compra e
venda com reserva de domínio, tendo sido por
isso, devidamente protestado e, por conse-
qüência, configurado o esbulho possessório.

Portanto, embora demonstrado que o bem
não mais está gravado com a cláusula de reser-
va de domínio junto aos registros do Detran, tal
situação não autoriza a assertiva de não mais
existir a reserva de domínio sobre o bem, como
equivocadamente concluiu o Juiz sentenciante,
em face do contrato celebrado entre as partes e
do gravame que sobre o bem recai.

Prescreve a Cláusula 1 do contrato firma-
do pelas partes, in verbis:

1 - Por força do pactum reservati domini, aqui
expressamente instituído e aceito pelas
partes, fica reservada à vendedora a pro-
priedade do automotor acima descrito, até
que sejam liquidadas as duplicatas objeto do
parcelamento (f. 08).

Como se vê, nos termos do contrato cel-
ebrado, o domínio da motocicleta permanece
com a vendedora, “até que sejam liquidadas as
duplicatas objeto do parcelamento”, também
não havendo nenhuma previsão legal que
determine a obrigatoriedade do registro do
gravame no Detran. 

Aliás, o entendimento cristalizado na
doutrina e na jurisprudência é de que o registro
do contrato junto ao órgão de trânsito compe-
tente é faculdade e não obrigatoriedade, uma
vez que se faz necessário somente quanto aos
efeitos perante terceiros.

Assim, comprovada a celebração de con-
trato de compra com reserva de domínio do
veículo descrito na inicial e encontrando-se o
devedor devidamente constituído em mora,
restaram perfeitamente caracterizados todos os
elementos exigidos pelo art. 927 do CPC para a
propositura da ação de reintegração de posse.

Nessa linha de entendimento, revela-se
admissível a apreensão e depósito da coisa,
conforme prevê o art. 1.071 do CPC, resultando
totalmente desservida de embasamento jurídico
a alegação da perda de objeto, pelo que a ação
deve ter o seu seguimento normal. 

Quanto ao mérito, deixo de apreciá-lo, pois,
extinto o processo sem julgamento do mérito, com
base no art. 267, IV, do CPC, não poderá este
órgão ad quem decidir a lide, já que a apelação
devolve ao Tribunal apenas essa matéria, impe-
dindo seja julgada, pelo mérito, a causa, sob pena
de suprimir o primeiro grau de jurisdição. 

Acrescento que, não obstante a relação
processual já tenha se estabilizado, é inapli-
cável ao caso dos autos o comando normativo
do § 3° do art. 515 do CPC, visto que o deslinde
da demanda depende do exame de questões
fáticas, sendo de crucial importância a análise
da matéria relativa ao pagamento da dívida
argüida pelo apelado e objeto de impugnação
pela apelante.

Portanto, por não versar sobre questões
unicamente de direito, é impossível realizar o
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imediato julgamento do mérito da lide, devendo
somente ser cassada a decisão que julgou
extinto o processo.

Pelo exposto, dou provimento à apelação,
para, cassando a r. sentença hostilizada, deter-

minar que outra seja proferida com apreciação
das questões de mérito.

Custas recursais, ao final.

-:::-

AÇÃO DECLARATÓRIA - UNIÃO ESTÁVEL - ART. 1.723, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL/2002 - DIREITO
PATRIMONIAL - BEM IMÓVEL - AQUISIÇÃO POR UM DOS COMPANHEIROS EM NOME DE

TERCEIRO - SIMULAÇÃO - NULIDADE - ADVOGADO - IMPEDIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA

- Inexistindo prova de que a advogada a quem se atribui a condição de impedida ou de incompati-
bilidade com o exercício da advocacia assim se encontra, não se declara a nulidade processual.

- A regra do § 1º do art. 1.723 do CC/2002 permite concluir, quando presentes os requisitos, que
a separação de fato do varão, casado com outra mulher, é suficiente para o reconhecimento da
existência de união estável do casal.

- O imóvel comprado por um dos companheiros em nome de terceiro, com recursos do casal,
com o intuito de burla, gera a nulidade do ato aquisitivo, em face de simulação.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0027.03.003866-8/001 - Comarca de Betim - Apelante: O.D.C. - Apelada:
A.M.S. - Relator: Des. FRANCISCO FIGUEIREDO 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara
Cível - UG 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 setembro de 2005.
- Francisco Figueiredo - Relator.

Notas taquigráficas

Proferiu sustentação oral, pelo apelante,
o Dr. Cacildo Ramos da Cunha. 

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

In casu, discute-se ação declaratória de
reconhecimento de união estável, na qual o
ilustre colega sentenciante, anuindo ao parecer

da douta Promotora de Justiça, julgou improce-
dente a ação. 

O motivo básico do entendimento regis-
trado na primeira instância é o de que “a regra
contida no § 1º do art. 1.723 do CC/2002 não
retroage para atingir fatos consumados antes
de sua vigência, razão pela qual fica impossível
o reconhecimento de união estável entre as
partes deste litígio”. 

Data venia, admito ter havido uma interpre-
tação equivocada, na primeira instância, com
relação ao art. 1.723, quanto a seus parágrafos,
tanto é que a douta Procuradoria de Justiça,
superando a questão, reconhece a união estável
do casal, mesmo com a separação de fato do
varão, sendo casado com outra mulher. 

Resta-nos, agora, fixar, para os devidos e
legais decorrentes efeitos, a data do início da
relação entre o casal, relação essa não negada
pela ré. 
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A Procuradoria entende, no dizer da
varoa, que é a partir de 1962. O autor apelante
diz que é a partir de 1961. Entendo, data venia,
que essa questão de data passa a ser secun-
dária, pois, pelo histórico comprovado de f. 294,
o pagamento do imóvel de f. 12 foi feito parce-
ladamente, conforme documentos de f. 18/22,
e, com folga, dentro do prazo da convivência,
pelo casal. 

O que é grave, aliás gravíssimo, e que
não posso permitir, com vênia a meus Colegas
que comigo não concordarem, é: como poderia
um bem adquirido, dentro de uma sociedade
more uxorio (vide fotografias de f. 15), em nome
da virago, pago com o dinheiro do casal, ser
comprado em nome de um “terceiro” (C.S.S.) e
essa, no ano seguinte, f. 13, tê-lo passado para
os nomes de D.S.C. e P.M.S., representados
por sua mãe, nada mais nada menos do que a
Sr.ª A.M.S., ré in casu, reservando-se para si o
usufruto do imóvel?

Ora, se alguém entender que nada disso
tem importância, pois a mentalidade reinante do
momento nacional é a de engodo e a de men-
salões, há de se admitir, no mínimo, que o
provento da recompra do imóvel, mesmo no
artifício realizado, foi à época em que o casal
sub judice ainda vivia junto. Logo, o dinheiro era
do casal. O varão foi alijado de forma lesiva e
ilegal nessa burla. 

Digo lesiva e ilegal pelo fato de que o malsi-
nado imóvel adquirido pela Sr.ª C.S.S. (f. 12), em
2 de março de 1993, teve como sua procuradora,
para tal, nada mais nada menos do que a própria
Sr.ª A.M.S. (f. 14), em 11 de agosto de 1993, com-
panheira do varão, ré in casu, que o recomprou
em nome de seus filhos menores, com o usufruto
reservado para si própria.

E onde foi passada a tal escritura de f.
12, referente à aquisição do imóvel por C.S.S.,
que era por direito também do varão? No
cartório da escrivã substituta, que veio a ser
advogada da própria Sr.ª A.M.S., ré- apelada.

Por essas razões, Senhores Desembar-
gadores, entendo que a prova de burla está

fartíssima, razão pela qual dou total provimento
à apelação, para acrescentar que o autor tem
direito, além do que já foi decidido sentencial-
mente, à metade do patrimônio do imóvel de f.
12, declarando nula a malsinada escritura de f.
13, por fruto de má-fé, ressalvadas benfeitorias,
por acaso erigidas após a separação do casal.
Ressalve-se também à ré, caso entendam as
partes, o direito de a escritura da recompra per-
manecer como tal lavrada e o pagamento da
metade ser processado à parte. Se o casal já se
separou, essa hipótese seria digna de exame. 

O Sr. Des. Nilson Reis - Também conheço
do recurso, porque presente os requisitos de
admissibilidade. 

Preliminar - nulidade da sentença. 

O apelante, sob o argumento de que a
advogada Dr.ª Soraia Pereira Lara, constituída
pela apelada, estaria impedida de exercer a
advocacia, porque tabeliã, pugna pela nulidade
de todos os atos por ela praticados e, por con-
seqüência, a nulidade da sentença. 

Inicialmente, é de se esclarecer que o
nome da referida advogada consta apenas
impresso no cabeçalho da escritura de compra e
venda de f. 12-TJ, não havendo sua assinatura
naquele documento, mas vê-se do carimbo do
Cartório do 1º Ofício de Betim que dele já não
consta o seu nome, mas do tabelião, da substituta
e dos escreventes. Naquele impresso, estão os
nomes do tabelião, da substituta, Dr.ª Soraia
Pereira Lara, e escreventes, levando à conclusão
de que o carimbo referido presumivelmente seja
posterior, apresentando a nova composição do
quadro de servidores daquele cartório.

Não bastasse isso, inexiste nos autos
uma prova da Ordem dos Advogados do Brasil,
seção de Minas Gerais, de que aquela advo-
gada esteja impedida ou incompatível com o
exercício da advocacia, que somente veio a ser
argüida na apelação, contrariando, inclusive, o
disposto no § 1º do art. 138 do CPC, valendo a
saliência de que quando o apelante opôs
embargos declaratórios, perante o ilustrado
Juiz a quo (f. 283/286-TJ), por seus novos
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procuradores, não suscitou tal nulidade nem
apresentou documentação comprobatória de tal
impedimento/incompatibilidade. 

Assim sendo, rejeito a preliminar, com a
anuência da douta Procuradoria de Justiça (f.
331/337-TJ). 

Mérito.

Quanto ao mérito, ponho-me de inteiro

acordo com o eminente Relator, dando provi-

mento à apelação, nos mesmos termos conti-

dos no voto por ele proferido. 

O Sr. Des. Jarbas Ladeira - De acordo. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

-:::-

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - MÉDICO - OFICIAL DO QUADRO DE SAÚDE
DO CORPO DE BOMBEIROS - LIMITE DE IDADE - DESCABIMENTO - CONCESSÃO DA ORDEM

- O regime estabelecido pela CF/88 admite o estabelecimento de condições específicas para o
ingresso no serviço público, quando a natureza da função assim o exigir. O cargo de médico
não justifica a imposição de limite de idade para o ingresso no quadro de saúde do Corpo de
Bombeiros.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.04.200938-1/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Estado
de Minas Gerais - Apelado: Roberto Guerra Lage - Relator: Des. CLÁUDIO COSTA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, incorporando neste o relatório
de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e
das notas taquigráficas, à unanimidade de votos,
EM REJEITAR PRELIMINAR E CONFIRMAR A
SENTENÇA, NO REEXAME NECESSÁRIO,
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2005. -
Cláudio Costa - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Cláudio Costa - A despeito de
ter o magistrado a quo silenciado a respeito,
trata-se de hipótese de reexame necessário,
nos termos do art. 12, parágrafo único, da Lei
1.533/1951, razão pela qual dele conheço, bem
como da apelação, em virtude da presença dos
requisitos objetivos e subjetivos.

Cuida-se de reexame necessário e
apelação em face da sentença, que concedeu a
segurança pretendida por Roberto Guerra

Lage, determinando que o impetrante seja sub-
metido às fases seguintes do certame de
ingresso no quadro de oficiais de saúde do
Corpo de Bombeiros, tudo conforme relatório
que passa a integrar este voto.

A sentença deve ser mantida, a meu ver.

Em primeiro lugar, há que se afastar a preli-
minar de impossibilidade jurídica do pedido, formu-
lada pelo Estado de Minas Gerais. Isto porque não
cuidou de trazer aos autos qualquer prova do
encerramento do certame, circunstância que, na
esteira do seu raciocínio, deveria conduzir ao en-
cerramento do feito, sem julgamento do mérito.

Assim, à míngua de prova, rejeito a pre-
liminar.

No mérito, vejo que o apelado pretendeu
ingressar no quadro de oficiais da saúde do Corpo
de Bombeiros, inscrevendo-se para o respectivo
concurso e ficando classificado em segundo lugar,
na primeira fase. Contudo, com a exclusão do can-
didato que ocupava o primeiro lugar, foi surpreen-
dido também com a sua eliminação, por extrapolar
o limite máximo de idade fixado no edital.
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A autoridade impetrada defende a legali-
dade da limitação de idade, sob o fundamento
de que a CR/88 a admite, no caso dos servi-
dores militares.

Entretanto, vejo que não é essa a dicção
constitucional.

O atual art. 39, § 3º, da CF admite que se
estabeleçam condições específicas para o
ingresso no serviço público, quando a natureza
do cargo assim o exigir. Por esse dispositivo,
pode-se até aceitar que, em determinadas e
excepcionais hipóteses, sejam definidos limites
de idade para a entrada no quadro pessoal da
administração pública, desde que a função a
ser exercida assim o demande e que não exista
motivação discriminatória.

Desta forma, poder-se-ia até entender que
o ingresso na carreira de praça do Corpo de
Bombeiros fosse submetido a um limite máximo
de idade, pois se pode concluir, sem muito
esforço, que o exercício da função requeira recur-
sos físicos, como força e agilidade, que ordinaria-
mente se perdem com o avançar dos anos.

Entretanto, no presente caso, vejo que o
apelado pretende ingressar como oficial do
quadro de saúde do Corpo de Bombeiros de

Minas Gerais como clínico médico. Ora, também
aqui não é preciso longo raciocínio para se
alcançar a conclusão de que, ao contrário do
exemplo anterior, os limites físicos decorrentes da
idade em nada prejudicarão o exercício da função.
Muito pelo contrário, a prevalecer a regra geral, o
profissional mais experiente provavelmente será
mais bem habilitado do que o mais jovem para o
desempenho de suas atribuições.

Por tal sorte, mostra-se injustificada e,
via de conseqüência, caracteriza-se como dis-
criminadora a regra pela qual somente até certa
idade poderá o médico ingressar no quadro de
saúde do Corpo de Bombeiros.

Pelo exposto, em reexame necessário,
mantenho a sentença, prejudicado o apelo.

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores José Francisco Bueno e
Dorival Guimarães Pereira.

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

-:::-

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - APOSENTADORIA - ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - MODIFICAÇÃO POSTERIOR - DECADÊNCIA - PRAZO - PROVENTOS -

RECOMPOSIÇÃO - CONCESSÃO DA ORDEM

- O administrador público tem o direito de rever seus próprios atos. Entretanto, se estes produziram
efeitos concretos, a revisão fica limitada ao prazo decadencial de cinco anos, mormente quando
não comprova eventual má-fé do administrado.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.0000.04.415393-0/000 - Comarca de Belo Horizonte -
Impetrante: Maria do Carmo Marcelino Bueno - Aut. coatora: Secretário de Estado de Planejamento e
Gestão de Minas Gerais - Relator: Des. AUDEBERT DELAGE

Acórdão

Vistos etc., acorda o 2º Grupo de Câmaras

Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na

conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM CON-
CEDER A SEGURANÇA.

Belo Horizonte, 3 de agosto de 2005.
Audebert Delage - Relator.
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Notas taquigráficas

O Sr. Des. Audebert Delage Maria do
Carmo Marcelino Bueno impetra mandado de
segurança contra ato do Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão, que retificou o ato de sua
aposentadoria, impondo-lhe descontos nos
proventos, a fim de promover a restituição de
parcelas tidas por indevidas pela Administração.

Sustenta a impetrante a preliminar de
decadência do direito da Administração de rever
os seus atos, ao argumento de ter operado o
prazo decadencial para o Estado retificar ato de
aposentadoria concedida oito anos antes, nos
termos da Lei 9.784/99 e da Lei Estadual
14.184/2002, que trazem, respectivamente, nos
seus arts. 54 e 65, como sendo de cinco anos o
prazo para ser exercitado o direito da
Administração de invalidar, ainda que parcial-
mente, os atos dela emanados.

No mérito, aduz ser constitucional e legítimo
o direito da impetrante de manter a sua aposenta-
doria, nos termos em que foi deferida no ano de
1996, visto que a concessão ocorreu sem qualquer
vício que pudesse inquiná-la de nulidade.

Além disso, alega que a revisão perpetrada
pela Administração impossibilitou seu direito de
defesa, pela ausência de instauração de processo
administrativo, que se fazia imprescindível, sob
pena de violação a princípios constitucionais.
Requereu liminar.

Pela decisão de f. 79/80, foi deferido à impe-
trante o benefício da gratuidade judiciária, bem
como o pedido liminar para determinar à autori-
dade impetrada que promovesse “a recomposição
dos proventos da impetrante aos mesmos valores
que vinha ela recebendo antes da efetivação dos
atos impetrados”.

A autoridade dita coatora prestou as
informações de f. 87/93, acompanhada de
documentos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,
por intermédio da ilustre Procuradora de Justiça
Dr.ª Fé Fraga França, opinou pela concessão
da ordem.

É o relatório. Decido.

Trata-se de mandado de segurança impe-
trado por servidora estadual aposentada, contra
suposto ato abusivo perpetrado pelo Secretário
de Estado de Planejamento e Gestão, que sus-
pendeu o pagamento de parte de seus proven-
tos, após ter a Secretaria de Planejamento e
Gestão retificado o ato de sua aposentadoria, à
sua revelia, retificação esta que redundou num
débito da servidora aposentada de R$
10.853,78 para com o Estado e na exclusão dos
valores correspondentes a 11 aulas, “com dimi-
nuição na ‘média extensão de carga horária”,
além de alterar as datas de vigência da con-
cessão de qüinqüênio, concessão de adicional
de 10% e promoção Grau E.

Observa-se ter a impetrante argüido, ini-
cialmente, questão prejudicial e de mérito, que
primeiramente será analisada.

Trata-se de eventual decadência do direi-
to da Administração de rever os seus atos, nos
termos da Lei 9.784/99 e da Lei Estadual
14.184/2002.

Com efeito, extrai-se do art. 65 da Lei
Estadual mencionada:

O dever da administração de anular ato
de que decorram efeitos favoráveis para o des-
tinatário decai em cinco anos contados da data
em que foi praticado, salvo comprovada má-fé.

Antes da edição das referidas leis, Hely
Lopes Meirelles já pontificava:

A nosso ver, a prescrição administrativa e a judi-
cial impedem a anulação do ato no âmbito da
Administração ou pelo Poder Judiciário. E justifi-
ca-se essa conduta porque o interesse da esta-
bilidade das relações jurídicas entre o adminis-
trado e a Administração ou entre esta e seus
servidores é também interesse público, tão rele-
vante quanto os demais. Diante disso, impõe-se
a estabilização dos atos que superem os prazos
admitidos para sua impugnação, qualquer que
seja o vício que se lhes atribua. Quando se diz
que os atos nulos podem ser invalidados a qual-
quer tempo, pressupõe-se, obviamente, que tal
anulação se opere enquanto não prescritas as
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vias impugnativas internas e externas, pois, se
os atos se tornaram inatacáveis pela Adminis-
tração e pelo Judiciário, não há como pronunciar-
se sua nulidade (Direito Administrativo Brasileiro,
24. ed., p. 189).

Os Enunciados nos 346 e 473 das
Súmulas do colendo Supremo Tribunal Federal,
por sua vez, dão à Administração Pública o
poder de rever os seus próprios atos e anulá-
los, em caso de vício, ou de revogá-los, por ino-
portunos ou inconvenientes, a qualquer tempo.
No entanto, tal orientação já vinha sido mitigada
pelos Tribunais Superiores:

Mandado de segurança. Nulidade de ato admi-
nistrativo pela própria administração. Ilegalidade
reconhecida. Violação aos princípios da morali-
dade e da impessoalidade. Aplicabilidade das
Súmulas 346 e 473 do STF. Na aplicação das
Súmulas 346 e 473 do STF, tanto a Suprema
Corte, quando este Superior Tribunal de Justiça,
têm adotado com cautela a orientação jurispru-
dencial inserida nos seus enunciados, firmando
entendimento no sentido de que o Poder da
Administração Pública de anular ou revogar os
seus próprios atos não é tão absoluto, como às
vezes se supõe, visto que, em determinadas
hipóteses, hão de ser inevitavelmente obser-
vados os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório. Isso para que não se
venha a fomentar a prática de ato arbitrário ou a
permitir o desfazimento de situações regular-
mente constituídas, sem a observância do devi-
do processo legal ou de processo administrativo,
quando cabível. Provimento do recurso ordinário
(ROMS 10.673/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão,
RSTJ 137/111).

Administrativo e Processual Civil. Mandado
de segurança. Decadência contra a Adminis-
tração. O direito da Administração de anular
os atos administrativos de que decorram
efeitos favoráveis para os destinatários decai
em cinco anos, contados da data em que
foram praticados, salvo comprovada má-fé
(art. 54, caput, da Lei 9.784/99). Mesmo antes
da referida Lei 9.784/99, o direito da Adminis-
tração de invalidar os atos por ela praticados
estava sujeito ao prazo decadencial por força
do princípio da igualdade entre os sujeitos da
relação jurídica (TRF 5ª R, 3ª T., AMS
77.211/PB, Rel. Des. Fed. Ridalvo Costa, DJU
de 10.01.02).

A Lei 9.784/99, que regula o processo
administrativo federal, no seu art. 54, dispõe:

O direito da Administração de anular os atos
administrativos de que decorram efeitos
favoráveis para os destinatários decai em cinco
anos, contados da data em que foram pratica-
dos, salvo comprovada má-fé.

Nesse sentido, é o entendimento da melhor
doutrina, que acolho:

...no silêncio da lei, a prescrição administrativa
ocorre em cinco anos, nos termos do Decreto
20.910/32. (...). Desse modo, prescrita a ação
na esfera judicial, não pode mais a
Administração rever os próprios atos, quer por
iniciativa própria, quer mediante provocação,
sob pena de infringência ao interesse público
na estabilidade das relações jurídicas (Maria
Sylvia Zanella Di Pietro, Direito Administrativo,
2002, p. 610).

Assim, mesmo reconhecida eventual ile-
galidade no ato administrativo originário, deve
agora a Administração observar o prazo deca-
dencial, antes de revê-lo. Nem se mencione
que não transcorreu o prazo decadencial, pelo
fato de não ter o Tribunal de Contas do Estado
ainda convalidado aquele ato de aposentação
(f. 90). Primeiro porque, a meu aviso, o prazo
decadencial tem início na data do deferimento
da aposentadoria ou qualquer outro ato conces-
sivo de direito. Segundo, porque não pode o
administrado ficar à mercê da disponibilidade
da Administração na convalidação de seus
atos, ad eternum.

Sobre o tema inclusive já me posicionei
quando do julgamento da Apelação nº
1.0000.04.409367-2/000, publicada em 1º.04.05,
com a seguinte ementa:

Constitucional. Administrativo. Ilegitimidade pas-
siva. Rejeição. Ato de aposentadoria. Retificação
pela Administração. Cancelamento parcial do
pagamento. Tempo decorrido. Impossibilidade.
Prazo decadencial. Lei Estadual. Reconhe-
cimento. Ordem concedida.

Transcrevo ainda a recente posição deste
Tribunal:
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Administrativo. Poder de autotutela. Anulação
de ato. Prazo decadencial. Analogia. Art. 1º do
Decreto 20.910/32. Cumulação lícita de cargos
sob a égide da Constituição da República de
1967. Mesmo antes da edição da Lei Estadual
14.184/02, assim como da Lei Federal 9.784/99,
o direito da Administração de invalidar os atos
por ela praticados estava sujeito ao prazo deca-
dencial de cinco anos, salvo constatada má-fé,
por força do princípio da igualdade entre os
sujeitos da relação jurídica e da estabilização.
Como decorrência lógica da cumulação lícita de
cargos, a situação sucessiva de percepção de
provento cumulado com vencimento era consi-
derada válida anteriormente à edição da EC
20/98 (Apelação Cível/Reexame Necessário nº
1.0024.03.101324-6/001, Rel. Des. Edilson
Fernandes).

E mais:

Remessa oficial e apelação cível voluntária.
Ação de mandado de segurança. Ato adminis-
trativo. Revisão pelo próprio administrador.
Prazo decadencial consumado. Segurança
concedida. Sentença confirmada.
1. O administrador público tem o direito de
rever seus próprios atos. Entretanto, se estes
produziram efeitos concretos, a revisão fica
limitada ao prazo decadencial de cinco anos.
2. Consumada a decadência, fica extinto o
direito de autotutela.
3. Cassada a aposentadoria que havia sido
concedida há mais de cinco anos, está carac-

terizada a consumação da decadência.
Revela-se correta a sentença que, neste
caso, concedeu a segurança.
4. Remessa oficial conhecida ex officio.
5. Apelação cível voluntária conhecida.
6. Sentença confirmada em reexame neces-
sário, prejudicado o recurso voluntário (Apela-
ção Cível 1.0702.03.068464-2/001, Rel. Des.
Caetano Levi Lopes, DJ de 14.05.04).

Ante o exposto, por observar a ocorrência
da decadência do direito da Administração que só
notificou a impetrante sobre possível irregula-
ridade no seu ato de aposentadoria mais de oito
anos após ser deferido , concedo a segurança
postulada, para cancelar os atos administrativos
combatidos, mantendo, na integralidade, o ato de
aposentadoria da impetrante nos moldes em que
foi concedido no ano de 1996.

Custas, ex lege. Sem honorários, por
força do disposto na Súmula 512.

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Maciel Pereira, Manuel
Saramago, Moreira Diniz, Antônio Hélio Silva,
Schalcher Ventura, Almeida Melo, Célio César
Paduani, Kildare Carvalho e Lamberto Sant’Anna.

Súmula - CONCEDERAM A SEGURANÇA.

-:::-
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Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a Primeira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de
fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das
notas taquigráficas, EM NEGAR PROVIMENTO, À
UNANIMIDADE.

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2005. -
Edelberto Santiago - Relator.

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Edelberto Santiago - Trata-se
de recurso stricto sensu, interposto por João
Carlos Alves contra decisão da MM. Juíza de
Direito da Comarca de Monte Santo de Minas,
que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, caput, c/c o art. 14, II, ambos do CP,
visto ter ele, na madrugada do dia 1º de
fevereiro de 2004, nas proximidades da
“Lanchonete Amarelinho”, naquela cidade, em
meio a uma discussão, desferido um golpe de
faca contra a vítima, causando-lhe os ferimentos
descritos no auto de exame de corpo de delito (f.
17 e 28/29), não a matando por circunstâncias
alheias à sua vontade, e fugindo em seguida

numa motocicleta marca Honda, modelo Titan
CG-125, subtraída de Linei da Silva.

Em suas razões recursais, objetiva o recor-
rente sua absolvição sumária, ao argumento de
que agira sob o pálio da legítima defesa, e, alter-
nativamente, a desclassificação do crime que lhe
é imputado para o de lesão corporal grave.

Contra-arrazoando o recurso, pelo seu
improvimento opinou a douta Procuradoria de
Justiça, através de parecer da lavra do ilustrado
Procurador Carlos Henrique Fleming Ceccon,
sendo de se registrar que mantida foi, no juízo
de retratação, a r. decisão recorrida. 

É, em síntese, o relatório. 

Preliminarmente, conheço do recurso,
próprio, tempestivo e regularmente processado. 

No mérito, a meu sentir, é de se confirmar
o r. decisum hostilizado, cujos fundamentos fáti-
cos e jurídicos não foram sequer abalados
pelas razões do recurso. 

É cediço que, diante do estabelecido no
art. 408 do CPP, para a prolação da sentença

3 JURISPRUDÊNCIA CRIMINAL

HOMICÍDIO - TENTATIVA - LESÃO CORPORAL - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
MATERIALIDADE - AUTORIA - PROVA - PRONÚNCIA - COMPETÊNCIA - TRIBUNAL DO JÚRI

- Para a pronúncia, suficiente é a prova da materialidade do delito e a existência de elementos
de convicção da autoria. 

- Na fase processual da pronúncia, só se reconhece a legítima defesa se a excludente se apresenta
estreme de dúvida, clara e incontroversa, cabendo ao Tribunal do Júri apreciá-la, por ser ele o juízo
constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

- Quem usa de faca para agredir outrem, atingindo região letal, só não matando por circuns-
tâncias alheias à sua vontade, comete tentativa de homicídio, sendo absurdo falar em desclas-
sificação para o delito de lesões corporais. 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0432.04.005332-9/001 - Comarca de Monte Santo de
Minas - Recorrente: João Carlos Alves - Recorrido: Ministério Público do Estado de Minas Gerais -
Relator: Des. EDELBERTO SANTIAGO 
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de pronúncia, basta ao julgador que se con-
vença da existência do crime e de indícios de
que o réu seja o seu autor.

In casu, induvidosa é a existência do crime
de tentativa de homicídio, diante do auto de corpo
de delito de f. 32/33, assim como do auto de prisão
em flagrante de f. 06/08 e do laudo de f. 35/36,
sendo certa, por outro lado, a sua autoria, porquan-
to foi confessado pelo próprio réu, na polícia e em
juízo, ter atingido a vítima com uma faca.

O pleito absolutório do recorrente não
merece acolhida, porquanto a excludente da
alegada legítima defesa não encontra respaldo
no contexto probatório. 

Com efeito, a prova é no sentido de que, na
madrugada do fato, saiu o recorrente já armado de
uma faca, em razão de desentendimento anterior
com a vítima, e, quando da provocação desta,
lançando-lhe ofensas verbais, foi ao seu encontro,
desferindo-lhe uma facada na barriga.

Em juízo, o próprio acusado assim se
expressou: 

Por causa disso, naquele dia eu estava por-
tando uma faca que apanhei na minha própria
casa; (...) Dei uma volta, retornando depois de
cinco minutos; (...) Agnaldo continuou com
suas provocações, e então eu segui rumo ao
calçadão e, em seguida, desci, já desta feita,
pela calçada onde estava Agnaldo. Quando
estava me aproximando, Agnaldo começou a
indagar sobre meu irmão e fez menção de
levar a mão à cintura, e, então, supondo que
ele estivesse armado, peguei a faca que por-
tava e desferi-lhe um golpe na barriga (f. 47).

A vítima, por seu turno, afirma, à f. 68,
que houve luta corporal, na qual foi ferida à
faca, sendo que, ao fugir do agressor, viu-se
por ele perseguido: 

O motivo do crime, ao que me parece, foi o rela-
cionamento do autor com uma moça de nome
Rose, sendo certo que o autor era bastante ciu-
mento e não a deixava conversar com
ninguém, muito menos comigo, sendo certo
que eu era amigo dela desde criança (...), e, no
dia dos fatos aconteceu de nós brigarmos de

socos e chutes, acabando por ter o autor me
ferido de faca. Depois da agressão, eu me
desvencilhei do autor e procurei sair do local,
tendo ele me perseguido ainda, creio para que
me acertasse um novo golpe (...).

Assim sendo, não se mostra clara e irre-
torquível a legítima defesa pelo réu alegada, de
forma a possibilitar seu reconhecimento e conse-
qüente absolvição, porquanto é cediço que, “se
alguém, provocado e ameaçado, vai ao encontro
do antagonista e o afronta, nem um nem outro
pode invocar a necessidade da defesa” (TJSC,
RT 570/387).

Ademais, é de se lembrar que, na fase
processual da pronúncia, vige o princípio in dubio
pro societate e, não, in dúbio pro reo, porquanto,
nos crimes dolosos contra a vida, consumados ou
tentados, a competência para julgá-los é da insti-
tuição do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF), só se
admitindo a antecipação do juiz singular, como
prevista no art. 411 do CPP, se a excludente de
antijuridicidade se revelar de forma límpida,
inequívoca e inconteste.

O entendimento jurisprudencial é tranqüilo
a respeito:

A absolvição sumária na oportunidade da
pronúncia somente se justifica quando clara,
manifesta, evidente e translúcida a legítima
defesa invocada (TJSP, Rec., Rel. Des. Silva
Leme, RT, 608/303). 

Para ensejar a absolvição sumária, como é
cediço, impõe-se que as provas sejam plenas,
que não mereçam a mais mínima dúvida e se
apresentem nítidas e irretorquíveis. A menor
hesitação já autoriza que a acusação seja
apreciada pelo Júri (TJSP, Rec. Rel. Des.
Camargo Sampaio; RT, 532/338 e 656/279).

É de se esclarecer, por outro lado, que os
elementos probatórios constantes dos autos
não autorizam nem mesmo a caracterização da
legítima defesa putativa, uma vez que a vítima,
malgrado estivesse a lhe lançar impropérios,
não esboçou nenhum gesto que justificasse tal
entendimento ou pudesse levar o recorrente a
erro, mormente em se sabendo que “não há
falar em legítima defesa putativa se da prova
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resulta que a vítima não o agrediu e nem
assumiu comportamento algum que pudesse
levar o réu a supor que estava em face de uma
agressão, ainda que imaginária” (TJSP, Rel.
Des. Camargo Sampaio, RT, 525/351).

Por derradeiro, inadmissível a pretendida
desclassificação do crime para o de lesões cor-
porais, uma vez que bem caracterizado o crime
de tentativa de homicídio. 

A alegação do recorrente de não se tratar
de lesão corporal gravíssima e de não haver a
intenção de matar vem contrariada pela prova
dos autos, uma vez que, à f. 33, declara a médi-
ca subscritora da perícia que o ferimento se deu
“no abdômen com saída de alças intestinais”, e,
em resposta ao quesito nº 04, responde afirma-
tivamente à indagação sobre o perigo de vida,
em conseqüência do ferimento. 

No que concerne à sua intenção, não tratou
o acusado de demonstrá-la, como lhe cumpria

fazê-lo, e, diante da real impossibilidade de lhe
perscrutar a mente, impõe-se levar em consider-
ação sua maneira de agir, exteriorizada em se
deslocar, já devidamente armado, para o local
onde se encontrava a vítima, ferindo-a em região
letal e perseguindo-a, quando ela, amedrontada,
se pôs em fuga.

Assim sendo, não logrou o recorrente
comprovar a falta do elemento subjetivo que
compõe o tipo penal pelo qual responde. 

Mercê de tais considerações, nego provi-
mento ao recurso. 

Custas, ao final. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Márcia Milanez e Sérgio
Braga. 

Súmula - À UNANIMIDADE, NEGARAM
PROVIMENTO. 

-:::-

RACISMO - OFENSA À HONRA - INJÚRIA QUALIFICADA - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME -
EMENDATIO LIBELLI - ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL - AÇÃO PENAL PRIVADA - AUSÊNCIA

DE QUEIXA - NULIDADE DO PROCESSO - DECADÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

- Tendo o réu proferido ofensas alusivas à cor da pele da vítima, dirigidas a ela própria e não a
um grupo social, pratica injúria qualificada e não atos de discriminação, impondo-se a desclas-
sificação para o crime do art. 140, § 3º, do Código Penal. 

- Tratando o delito praticado de crime de ação penal privada, e ausente condição de procedi-
bilidade, deve ser declarada a nulidade de todo o processado, com a conseqüente extinção da
punibilidade pela decadência do direito de oferecimento da queixa. 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0686.01.030756-5/001 - Comarca de Teófilo Otoni - Apelante:
Julian Pereira do Amador - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relator: Des.
HERCULANO RODRIGUES 

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 E, DE OFÍCIO, DECRETAR
EXTINTA A PUNIBILIDADE.

Belo Horizonte, 04 de agosto de 2005. -
Herculano Rodrigues - Relator.

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Herculano Rodrigues - Na 2ª
Vara Criminal da Comarca de Teófilo Otoni, Julian
Pereira do Amador, já qualificado, foi condenado
como incurso nas sanções do art. 20 da Lei
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7.716/89, apenado com 01 (um) ano de reclusão,
em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor
unitário mínimo, tendo a pena corporal substituída
por restritiva de direitos, consubstanciada em limi-
tação de fim de semana, na forma especificada na
sentença, tudo porque, segundo a denúncia: “No
dia 07 de julho de 2001, na rua Nair Soares, nº
206, no Bairro Tabajara, nesta cidade, o denun-
ciado agrediu a vítima Nilson Pereira Rodrigues,
com palavras preconceituosas em relação à cor,
que denotam crime de racismo”.

Consta que a vítima estava no endereço
supracitado, onde trabalhava como ajudante de
pedreiro, quando o denunciado passou em frente
(sic) ao local e lhe agrediu com palavras, tais
como: “negro tem é que sofrer”, “preto nasceu
para ser escravo”, dizendo também que o
serviço que ele estava prestando só poderia ser
realizado por preto, e que todos no bairro eram
malandros e que a vítima era mais um (sic).

Irresignado, apela, pretendendo sua
absolvição, ao fundamento de que o fato nar-
rado não constitui crime, tudo com base no teor
da prova coligida. 

As contra-razões e o parecer da douta
Procuradoria abraçam as conclusões da sentença.

No essencial, é o relatório. 

Conheço do recurso, eis que presentes
os pressupostos condicionantes de sua admis-
sibilidade. 

A discriminação e o preconceito não são
temas novos em nosso ordenamento e na
realidade brasileira. 

O Direito pátrio, ao longo deste século,
teceu uma crescente e salutar evolução, no que
diz respeito à proteção das minorias e do ser
humano, para integrá-los na sociedade e banir
o preconceito e a discriminação, seja qual for,
conquanto a questão não seja apenas jurídica,
senão e principalmente econômica, social, edu-
cacional e de formação.

As Constituições republicanas, desde a
primeira, de 1891, vêm-se pautando pela igual-

dade de direitos e proibição de qualquer discrimi-
nação religiosa, racial ou de outra ordem. A Lei
Magna de 1967 e a Emenda de 1969, embora
frutos da ditadura, não só mantiveram o princípio
da igualdade de todos perante a lei, sem dis-
tinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e
convicções políticas, como inauguraram a consti-
tucionalização do crime de preconceito de raça.

Já a Constituição Cidadã de 1988, por sua
vez, distinguiu esse crime com sede própria, entre
os direitos e deveres individuais e coletivos, no
Título destinado aos Direitos e Garantias Funda-
mentais, prevendo que a prática do racismo cons-
titui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a
pena de reclusão, cabendo sua definição à lei.

A nível infraconstitucional, o primeiro
diploma legal sobre o assunto data de 1951.
Trata-se da Lei Afonso Arinos, que, de modo
tímido e de efeitos questionáveis, ante as
reduzidas penas, incluiu entre as contra-
venções os atos resultantes de preconceito de
raça ou de cor. 

Hodiernamente, vigora a Lei 7.716, de 05
de janeiro de 1989, com as alterações da Lei
9.459/97, já caracterizando o racismo como crime.

Preconceito e discriminação não se con-
fundem. O primeiro é um sentimento, e mesmo
uma atitude em relação a uma raça ou a um povo,
decorrente da internalização de crenças racistas,
e a discriminação é a sua manifestação, o ato ou
efeito de discriminar, separar, segregar.

Por outro lado, é certo que o preconceito de
raça não se confunde com o de cor, pois aquele é
mais amplo do que este. No entanto, em se tratan-
do da raça negra, cuja característica principal é a
cor da pele, tanto faz reportar-se a um ou a outro.

Com relação às figuras previstas no art.
20, caput, da Lei 7.716/89, tem-se que praticar
o crime é realizá-lo, por si mesmo. O próprio
agente o comete diretamente. Induzir é per-
suadir, aconselhar, argumentar; pressupõe a
iniciativa à prática. Incitar é instigar, provocar,
enfim, excitar a prática do crime.
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Note-se que em todas as figuras se trata de
crime formal, que independe do resultado ou da
conseqüência, conforme lições de Basileu Garcia
(Instituições de Direito Penal, Max Limonad, 1954,
v. 1, T. I e II) e de Paulo José da Costa Júnior
(Comentários ao Código Penal, Saraiva, 1996).

No presente caso, verifica-se que, embo-
ra a vítima não tenha sido ouvida em Juízo, a
mesma encaminhou a declaração de f. 06/07 e
a representação de f. 08, sendo que as teste-
munhas ouvidas às f. 47 e 48 confirmam o
inteiro teor da prova indiciária, restando
demonstrada a autoria delituosa e a veracidade
dos fatos narrados na exordial acusatória. 

O próprio réu não nega ter chamado a
vítima de “escravo”, embora alegue possuir
com ela amizade que justifica essa atitude, o
que não restou demonstrado nos autos. 

Cumpre, agora, apenas examinar a tipici-
dade, para fins de averiguação sobre se a con-
duta praticada não se amolda à figura da injúria
qualificada, prevista no § 3º do art. 140 do CP,
trazida pela Lei 9.459/97. 

Acerca do tipo penal da injúria racial,
ensina Guilherme de Souza Nucci, in Código
Penal Comentado, 4. ed., RT, p. 471: 

...Assim, aquele que, atualmente, dirige-se a
uma pessoa de determinada raça, insultando-a
com argumentos ou palavras de conteúdo pejo-
rativo, responderá por injúria racial, não poden-
do alegar que houve uma injúria simples, nem
tampouco uma mera exposição do pensamento
(como dizer que todo “judeu é corrupto” ou que
“negros são desonestos”), uma vez que há limite
para tal liberdade. Não se pode acolher a liber-
dade que fira direito alheio, que é, no caso, o
direito à honra subjetiva. Do mesmo modo,
quem simplesmente dirigir a terceiro palavras
referentes a “raça”, “cor”, “etnia”, “religião” ou
“origem”, com o intuito de ofender, responderá
por injúria racial ou qualificada.

E, ainda, vale conferir o entendimento
jurisprudencial acerca da matéria: 

A utilização de palavras depreciativas refe-
rentes à raça, cor, religião ou origem, com o intuito
de ofender a honra subjetiva da pessoa, caracte-
riza o crime previsto no §3º do art. 140 do CP, ou
seja, injúria qualificada, e não o crime previsto no
art. 20 da Lei 7.716/89, que trata dos crimes de
preconceito de raça ou de cor (RT 752/594).

Tem-se, assim, que a conduta praticada
pelo apelante se amolda mais claramente ao
crime descrito no art. 140, § 3º, do CP, eis que
proferiu palavras de cunho racista visando
ofender a vítima em especial, e não a coletivi-
dade das pessoas de pele negra, sem praticar
qualquer ato de segregação. 

Não há qualquer obstáculo à desclassifi-
cação operada, inexistindo óbice para a aplicação
do art. 383 do CPP em segunda instância, eis que
a denúncia descreve precisamente os fatos
descritos no novo tipo penal.

Como o crime do art. 140, § 3º, do CP é
de ação privada, a teor do art. 145 do mesmo
diploma, exige como condição de procedibili-
dade a queixa-crime, ausente no presente
caso, já decorrido o prazo decadencial para seu
oferecimento, sendo nula a ação penal, na sua
totalidade, restando extinta a punibilidade do
apelante em virtude da decadência. 

Do exposto, dou provimento ao recurso,
para desclassificar a conduta praticada por
Julian Pereira do Amador para o crime do art.
140, § 3º, do CP e, em conseqüência, declarar
a nulidade da totalidade da ação penal por
ausência da necessária condição de procedibi-
lidade, julgando extinta a punibilidade do
apelante, nos termos do art. 107, IV, do CP. 

Custas, de lei. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores José Antonino Baía Borges
e Hyparco Immesi. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO E, DE
OFÍCIO, DECRETARAM EXTINTA A PUNIBI-
LIDADE.

-:::-
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Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a Primeira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM
DAR PELA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCI-
TANTE (VARA CRIMINAL), À UNANIMIDADE.

Belo Horizonte, 20 de setembro de 2005.
- Armando Freire - Relator.

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Armando Freire - Trata-se de
conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
Juiz de Direito da Vara Criminal e da Infância e
Juventude da Comarca de Conselheiro
Lafaiete, em face do Juiz de Direito do Juizado
Especial Criminal da Comarca de Conselheiro
Lafaiete, haja vista a controvérsia acerca da
competência para prosseguir no julgamento de
delito previsto no art. 50 da Lei 9.605/98, após
remessa ao Juízo Comum para citação nos ter-
mos do art. 66 da Lei 9.099/1995. 

O suscitante, às f. 53/54, em síntese:

a) assevera que, recebidos os autos
provenientes do Juizado Criminal com base no
art. 66 da Lei 9.099/1995, o réu foi citado sem
qualquer dificuldade; 

b) afirma que o denunciado não perdeu, em
momento algum, o direito à jurisdição especial;

c) alega que a Justiça Comum não é
substituta do Juizado Especial, a não ser quan-
do o acusado efetivamente não seja encon-
trado, visto que, em face da informalidade do
Juizado Especial, a citação editalícia não é feita
naquele juízo; 

d) salienta que o Enunciado 51 do Encontro
Nacional dos Coordenadores de Juizados Espe-
ciais do Brasil não vincula o julgador;

e) ressalta que o fato não enseja, obriga-
toriamente, competência de julgamento pela
Justiça Comum; 

f) sustenta que a possibilidade de suspen-
são penal existente na Lei 9.099/95 em nenhum
momento refletiu a competência da Justiça
Comum;

CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE - ARTIGO 50 DA LEI 9.605/98 - DELITO DE MENOR
POTENCIAL OFENSIVO - COMPETÊNCIA JURISDICIONAL - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL -

RÉU - LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO - REMESSA AO JUÍZO COMUM - ARTIGO 66,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.099/1995 - CITAÇÃO EFETUADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA -

REAFORAMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL

- Sendo cominada pena de detenção de três meses a um ano e multa ao crime previsto no art.
50 da Lei 9.605/98, está ele abarcado pelo conceito de delito de menor potencial ofensivo, cuja
competência é do Juizado Especial Criminal. Todavia, certificado nos autos que o réu se encon-
tra em lugar incerto e não sabido, o juiz deve encaminhar as peças para o Juízo Comum para
que seja observado o procedimento previsto em lei, nos termos do art. 66, parágrafo único, da
Lei 9.099/95, configurando a cessação da competência do Juizado Especial, visto que o chama-
mento ficto do réu é inviável no âmbito deste Juízo. 

- Não havendo na lei qualquer previsão acerca do reaforamento, não há falar em devolução dos
autos ao Juizado Especial na hipótese de posterior cumprimento de mandado de citação,
cabendo ao Juízo Comum a competência para o julgamento da ação penal. 

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO Nº 1.0000.05.419899-9/000 - Comarca de
Conselheiro Lafaiete - Suscitante: JD V. Cr. Inf. Juv. da Comarca de Conselheiro Lafaiete - Suscitado:
JD Juizado Especial Criminal de Conselheiro Lafaiete - Relator: Des. ARMANDO FREIRE
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g) aduz que o próprio recebimento da
denúncia se dará após aceita a proposta pelo
acusado e seu defensor, não ensejando dúvida,
pois, sobre a competência do Juizado Especial. 

Ao final, diante da citação válida do acu-
sado, considera incompetente o Juízo da Vara
Criminal e da Infância e Juventude da Comarca
de Conselheiro Lafaiete, suscitando o conflito
de competência. 

Em parecer de f. 59/62, a douta Procu-
radoria de Justiça opina pelo conhecimento do
conflito para que seja declarado competente o
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e da
Infância e Juventude da Comarca de Conse-
lheiro Lafaiete. 

Relatados os autos, conheço do conflito
negativo de jurisdição. 

A questão acerca da competência para
apreciação e julgamento de eventual prática do
delito de menor potencial ofensivo, cuja citação
não se tornou possível no âmbito do Juizado
Especial (pela necessidade de sua realização
por edital, o que determinou a remessa dos
autos ao Juízo Comum), apresenta-se tranqüila.

A Lei 9.605/98, que dispõe sobre as
sanções penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
comina pena de detenção de três meses a um
ano e multa para o delito imputado, na denúncia,
ao acusado Ronaldo Magno de Carvalho.

A denúncia foi oferecida perante o
Juizado Especial Criminal da Comarca de
Conselheiro Lafaiete (suscitado), porém, mal-
grado as tentativas para citar o denunciado para
comparecer à audiência preliminar, o mesmo
não foi encontrado. 

Em certidão de f. 40, o il. Oficial de
Justiça declarou: “(...) Deixei de intimar o Sr.
Ronaldo Magno de Carvalho, porque o referido
se encontra morando na cidade de Belo
Horizonte, estando em local incerto não sabido
(...)” (f. 40).

O Ministério Público requereu a remessa
dos autos à Justiça Comum em manifestação
de f. 44. 

A digna Magistrada do Juizado Especial
Criminal acolheu o parecer ministerial e deter-
minou a remessa requerida (f. 45). 

Em seqüência, foi requerida a citação do
denunciado por edital (f. 47). 

No Juízo da Vara Criminal da Comarca
de Conselheiro Lafaiete (suscitante), o acusado
foi regularmente citado conforme mandado de f.
48 e certidão de f. 49. 

O douto Juiz da Vara Criminal da Infância
e Juventude (despacho de f. 50) determinou o
retorno dos autos ao Juizado Especial. 

A digna Magistrada do Juizado Especial
Criminal, em decisão de f. 52, considerou que a
remessa dos autos ao Juízo Comum se deu em
razão do disposto no art. 66 da Lei 9.099/1995,
exaurindo a competência do Juizado. Declarou
a incompetência do Juízo e determinou a
remessa ao Juízo Comum. 

Analisando os argumentos apresentados
por ambas as partes, considero que assiste
razão à Julgadora suscitada. 

Dispõe o art. 66 da Lei 9.099/95, no qual
se baseou a suscitada para remeter os autos ao
juízo suscitante: 

Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no
próprio Juizado, sempre que possível, ou por
mandado. 
Parágrafo único - Não encontrando o acusado
para ser citado, o Juiz encaminhará as peças
existentes ao Juízo comum para adoção do
procedimento previsto em lei. 

Bem de se ver que há determinação
expressa para a remessa dos autos ao Juízo
Comum no caso de o denunciado não ser
encontrado pelo oficial de justiça. 

In casu, a certidão de f. 40 é documento
suficiente para embasar a remessa, não havendo,
inclusive, irresignação do suscitante quanto a
esse ato.
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A controvérsia surge no momento em que o
acusado não é citado por edital, como caberia,
uma vez certificado que ele se encontrava em local
incerto e não sabido, mas, sim, pessoalmente,
consoante mandado de f. 48 e certidão de f. 49.

Cumpre ressaltar que, diferentemente do
disposto no art. 77, § 2º, da Lei 9.099/95, que
excepciona o encaminhamento em caso de não
ser possível a formulação da denúncia em vir-
tude de complexidade ou circunstância do caso,
de cunho subjetivo, o art. 66 da Lei 9.099/95 é
expresso ao determinar a remessa ao Juízo
Comum quando não encontrado o acusado
para ser citado, uma vez que a citação ficta do
acusado é inviável no Juizado Especial. Porém,
a referida lei, em contrapartida, não se refere, de
nenhuma forma, à hipótese de reaforamento.

Nesse sentido, determinada a alteração
de competência, regularmente, o simples fato
de o acusado ter sido citado através de manda-
do (f. 48) cumprido por oficial de justiça, e não
por edital, não é motivo suficiente para devolver
a competência para o Juizado Especial. 

Saliento que, mesmo o comparecimento
espontâneo do acusado perante o Juízo Comum,
não teria o condão de alterar a competência do
modo pretendido pelo suscitante, em virtude da
ausência de previsão legal para tanto.

Não desconheço que o Enunciado Criminal
51 do Encontro Nacional de Coordenadores de
Juizados Especiais do Brasil não vincula o juiz;
contudo, exatamente em razão da inexistência de
previsão acerca do reaforamento em casos como
o apreciado, a referida orientação é cabível, não
sendo apresentado pelo suscitante fundamento
capaz de afastá-la.

Assim, mesmo em se tratando de crime
de menor potencial ofensivo, a competência,
uma vez alterada, deve permanecer com o
Juízo Comum, não sendo possível a devolução
pretendida.

Este Tribunal de Justiça já se manifestou
quanto à referida questão em acórdão abaixo
transcrito: 

Conflito negativo de competência. Juizado
Especial Criminal. Réu que se encontrava em
local incerto e não sabido. Processo encami-
nhado ao juízo comum, que o devolveu ao
juizado quando se soube do paradeiro do
acusado. 
Não encontrado o acusado para ser citado, o
juiz encaminhará as peças existentes ao
Juízo Comum para adoção do procedimento
previsto em lei (Lei 9.099/95, art. 66, pará-
grafo único).
É inviável o chamamento ficto do réu na seara
criminal da Lei 9.099/95, em qualquer fase
(Enunciado 10º do I Encontro das Turmas de
Recursos do Estado de Santa Catarina reali-
zado em agosto de 1999).
Não havendo sido o acusado encontrado,
com certidão nos autos de encontrar-se em
local incerto e não sabido, é de se ter como
cessada a competência do Juizado Especial
Criminal, nos termos do parágrafo único do
art. 66 da Lei 9.099/95, com a respectiva
remessa do procedimento instaurado ao
Juízo Comum, pouco importando que, mais
adiante, após dita remessa, tenha ficado co-
nhecido o paradeiro do réu inicialmente não
encontrado. É que tal circunstância não tem o
condão de devolver a competência do feito ao
Juizado, já que a lei não se refere ao reafora-
mento (Conflito Negativo de Jurisdição n.
1.0000.04.414364-2/000, Comarca de Itaúna,
2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Beatriz
Pinheiro Caíres, j. em 03.03.05). 

O posicionamento acima vislumbrado não
diverge do adotado por outros tribunais, in verbis:

Penal e Processual Penal. Conflito negativo
de competência. Juizado Especial Criminal e
Justiça Comum. Acusado que se oculta da
citação. Necessidade da citação por edital.
Aplicação do art. 362, do CPP. Procedimento
incompatível com os princípios orientadores
dos Juizados Especiais Criminais (art. 62, da
Lei 9.099/95). Comparecimento espontâneo
do acusado ao processo. Derrogação da com-
petência. Impossibilidade. 
I - A citação editalícia não se coaduna com a
legislação processual dos Juizados Especiais,
fazendo-se necessária a remessa dos autos à
Justiça Comum, em conformidade com o dis-
posto no art. 66, parágrafo único, da Lei
9.099/95.
II - O posterior comparecimento espontâneo
do acusado, para responder à ação penal,
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não enseja a derrogação da competência ao
juízo comum. 
III - Conflito que se conhece para declarar
competente o Juízo suscitado (3ª Câmara
Criminal do TJPE, Conflito de Competência nº
114.950-6, Jaboatão dos Guararapes, Rel.
Des.ª Alderita Ramos de Oliveira, j. em
10.11.04, unânime, DOE 20.11.04). 

FNE. Pedido de reaforamento. Ausência de
previsão legal. Impossibilidade jurídica do
pedido. Não-conhecimento. Não havendo
previsão legal de reaforamento, essa preten-
são é, em abstrato, inadmissível pelo ordena-
mento jurídico, resultando na impossibilidade
jurídica do pedido (TJMS, Seção Criminal,
Feito não Especificado nº 2003.001577-9,
Campo Grande, Rel. Des. Rui Garcia Dias. j.
em 07.04.03, unânime). 

Por essas razões de decidir, dou pela
competência do juízo suscitante, qual seja o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Conselheiro Lafaiete. 

É o meu voto. 

Custas na forma da lei. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Gudesteu Biber e Edelberto
Santiago. 

Súmula - À UNANIMIDADE, DERAM
PELA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE
(VARA CRIMINAL).

-:::-

HABEAS CORPUS - PRONÚNCIA - INTIMAÇÃO POR EDITAL - RÉU - DOMICÍLIO CONHECIDO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE - DEVIDO PROCESSO LEGAL - PRINCÍPIO DA

AMPLA DEFESA - CONCESSÃO DA ORDEM

- O citando ou intimando deve ser procurado em todos os seus endereços constantes dos
autos, que devem ser indicados no respectivo mandado. Somente após esgotados todos os
meios destinados à citação ou à intimação pessoal do réu, será lícito seu chamamento ou sua
intimação por meio de edital.

- No Estado Democrático de Direito, o irrenunciável direito de defesa deve ser efetivo, o que
exige a observância do devido processo legal, com todos os meios e recursos disponíveis e
necessários, para que, respeitadas as garantias individuais do cidadão, sejam assegurados
reflexamente o interesse público e a paz social.

HABEAS CORPUS (Câmara Especial) Nº 1.0000.05.422915-8/000 - Comarca de Sete Lagoas
- Paciente: Evanilton Domingos Ferreira - Coator: JD 2ª V. Cr. Comarca de Sete Lagoas - Relator: Des.
HYPARCO IMMESI

Acórdão 

Vistos etc., acorda a Câmara Especial de
Férias do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos
e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM CONCEDER A ORDEM, COM RECO-
MENDAÇÃO.

Belo Horizonte, 28 de julho de 2005. -
Hyparco Immesi - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Hyparco Immesi - O advogado
Dr. Hudson Maldonado Gama impetra habeas
corpus, com pedido de liminar, em prol de
Evanilton Domingos Ferreira, contra ato tido por
ilegal e praticado pelo MM. Juiz da 2ª Vara
Criminal da Comarca de Sete Lagoas.

Alega o impetrante (f. 02/09), em síntese:
a) que há nulidade da citação por edital, efetuada;
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b) que o paciente “...praticou homicídio, em 1995,
e apresentou-se espontaneamente à autoridade
policial, confessando seu crime e entregando a
arma...” (f. 02); c) que, “...instaurada ação penal,
o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal deter-
minou sua intimação para interrogatório, marcado
para o dia 29/11/95. O oficial de justiça compare-
ceu ao seu endereço na véspera da audiência...”
(f. 03); d) que o meirinho certificou que não loca-
lizou o paciente, sendo que essa “...diligência,
realizada às pressas, na véspera do inter-
rogatório, e laconicamente certificada, foi o único
‘esforço’ no sentido de localizar o réu...” (f. 03); e)
que, em conseqüência, determinou-se sua
citação por edital; f) que, “...entretanto, a citação
não se efetivou, não foi dada a conhecer, não foi
publicada na imprensa oficial, nem foi afixada no
local de costume...” (f. 04); g) que, “...apesar da
citação inexistente e nula, foi decretada a sua
revelia, e nomeado defensor...” (f. 04); h) que o
feito prosseguiu, tendo sido o paciente pronun-
ciado e decretada sua prisão preventiva; i) que,
entretanto, “...nunca se evadiu ou quis fazê-lo.
Apresentou-se espontaneamente à autoridade
policial, e jamais fora advertido de que não pode-
ria mudar o endereço (...), podendo ser facil-
mente localizado, caso fosse efetivamente procu-
rado...” (f. 04); j) que foi preso no mês de março
do corrente ano, em “...decorrência de uma
citação nula, que não obedeceu às formalidades
previstas no parágrafo único do art. 365 do
CPP...” (f. 5); k) que requereu a revogação de sua
prisão preventiva, demonstrando “...que se
mudou para Belo Horizonte, buscando emprego,
que constituíu nova família, que tem uma filha,
que sua mulher está grávida, e mostrou onde
morou e mora, trabalhou e trabalha...” (f. 06); l)
que “...é homem honesto e trabalhador. Só não
se apresentou à Justiça porque não foi citado...”
(f. 06); m) que o paciente, ainda, provou que
“...endendeu intimação do MM. Juiz de Direito da
Vara de Família e Sucessões da Comarca de
Sete Lagoas, em 25 out. 2005, mesmo residindo
em Belo Horizonte...” (f. 06); n) que, entretanto,
seu pedido foi indeferido, à alegação de ter-se
evadido do distrito da culpa; o) que o paciente é
“...primário e faz prova de exercer trabalho ho-
nesto e residência fixa, com família constituída, e
que há 10 anos não se envolve em ocorrências

policiais, não pode ser considerado temível ou
perigoso para a ordem pública...” (f. 07). 

Almeja o advogado impetrante a concessão
da ordem, para que seja nulificado ab ovo o
processo criminal, ou seja, desde a decretação de
sua revelia, com a conseqüente expedição de
alvará de soltura em benefício do paciente.

Pediu liminar, esta indeferida (f. 44/45). 

Requisitados informes, foram eles
prestados pela ilustre autoridade tida à conta de
coatora, ou seja, o dinâmico Juiz plantonista da
Comarca de Sete Lagoas, Dr. Geraldo David
Camargo (f. 48), com documentos (f. 49/61). 

O Ministério Público de 2º grau, em r.
parecer da lavra do conceituado Procurador de
Justiça Dr. Waldemar Antônio de Arimatéia
(f.63/65), recomenda a concessão da ordem. 

É, em síntese, o relatório. Passa-se à
decisão. 

Consta da impetração que o paciente teve
decretada a sua prisão preventiva, nos autos da
ação penal a que responde por infração ao art.
121, § 2º, I e IV, do CP. Está o impetrante a argüir
a nulidade do processo, por defeito da citação
editalícia, não restando esgotados os meios pos-
síveis de sua localização pessoal e, em decor-
rência, foi decretada sua revelia e pronunciado,
oportunidade em que se determinou, novamente,
sua citação/intimação por edital.

Como cediço, apenas em casos excep-
cionais e visíveis prima oculi deve-se decretar
nulidade de processo através da via estreita do
habeas corpus, remédio excepcional para a sal-
vaguarda da liberdade de ir e vir da pessoa,
quando esta constitua objeto de constran-
gimento resultante de ilegalidade ou abuso de
poder (STF, HC 73.340-9/SP, Rel. Min. Maurício
Corrêa, DJU de 04.05.01, p. 3). 

No que concerne à citação para a fase do
sumário de culpa, os elementos dos autos
indicam que a citação por edital se consumou,
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não havendo qualquer argüição de vício pela
defesa que atuava na causa. 

Entretanto, com relação à pronúncia,
consta, às expressas, na decisão respectiva,
que fosse o acusado (ora paciente) citado por
edital. Transcreve-se: 

Assim, pronuncio o acusado Evanilton
Domingos Ferreira como incurso nas sanções
do art. 121, § 2º, incisos I e IV do C. Penal,
submetendo-o a julgamento pelo Tribunal
Popular do Júri. 

Intime-se o réu por edital. 

Como cediço, o citando deve ser procu-
rado em todos os seus endereços constantes dos
autos, que devem ser indicados no mandado
(residência, local de trabalho e outros). Somente
após esgotados todos os meios de que se dis-
punha para a citação (intimação) pessoal do réu
será lícito o seu chamamento através de edital. E
isso, como se percebe, não ocorreu no caso em
apreço.

Ora, em um Estado Democrático de
Direito o irrenunciável direito de defesa deve
ser efetivo, circunstância que exige a observân-
cia do devido processo legal, com todos os
meios e recursos disponíveis e necessários,
para que, respeitadas as garantias individuais
do cidadão, sejam garantidos reflexamente o
interesse público e a paz social. 

Habeas corpus. Sentença da pronúncia.
Intimação. Nulidade. A Jurisprudência do STF
se firmou no sentido de que tanto o réu - solto
ou preso -, como o seu advogado - dativo ou
constituído - devem ser obrigatoriamente inti-
mados da sentença de pronúncia, sob pena

de nulidade absoluta, que deve ser decretada
a qualquer tempo, mesmo que já transitada
em julgado a condenação. Ordem deferida
(STF, HC nº 70.147-7/SP, Rel. Min. Paulo
Brossard, DJU de 18.06.93, p. 12.112). 

No caso presente, o que se verifica é
uma evidente violação ao princípio constitu-
cional da ampla defesa, princípio constitucional
básico, imprescindível à segurança individual e,
via de conseqüência, social, e não pode ser
postergada no processo criminal, por constituir
fundamento essencial da persecução penal. 

Trata-se de nulidade absoluta, onde o
vício atinge o próprio interesse público, razão
pela qual deverá ser declarada, ainda que não
tivesse sido alegada. 

À luz do exposto, concede-se a ordem
impetrada, em parte, para anular a ação penal
(Processo 67298.002221-0), desde a sentença
de pronúncia, exclusive, determinando seja o
paciente intimado pessoalmente, renovando-se,
destarte, a ação penal.

Tido em conta que já se conhecem o
domicílio e a a atividade laboral do paciente, e
a nulidade ora reconhecida, deverá ele ser
solto, se por al não estiver preso. Posterior-
mente, o d. Magistrado, após reavaliar a neces-
sidade de sua prisão, manifestar-se-á, funda-
mentadamente, sobre a questão. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Beatriz Pinheiro Caires e
Gudesteu Biber. 

Súmula - CONCEDERAM A ORDEM,
COM RECOMENDAÇÃO. 

-:::-

HABEAS CORPUS - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - ESTELIONATO - INSTRUÇÃO CRIMINAL - SIGILO

BANCÁRIO - QUEBRA - POSSIBILIDADE - MOMENTO PROCESSUAL - LAUDO PERICIAL -

SUBSCRIÇÃO POR PERITOS NÃO OFICIAIS - REQUISITOS - CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM

- Havendo fortes indícios da prática de conduta criminal e sendo mister para a elucidação do

feito a quebra de sigilo bancário dos requeridos, não viola os preceitos constitucionais seu



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 56, n° 174, p. 283-379, jul./set. 2005294

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Habeas Corpus nº 1.0000.05.423828-2/000,
da Comarca de Montes Claros, sendo pacientes
J.A.M. e outros, acorda, em Turma, a Câmara
Especial de Férias da Unidade Francisco Sales do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Eli Lucas de Mendonça, e dele participaram os
Desembargadores Ediwal José de Morais
(Relator), Eduardo Brum (1º Vogal) e William
Silvestrini (2º Vogal).

Belo Horizonte, 28 de julho de 2005. -
Ediwal José de Morais - Relator.

Notas taquigráficas

Sessão do dia 21.07.05

O Sr. Des. Ediwal José de Morais -
Cuida-se de habeas corpus ajuizado em favor
de J.A.M. e outros, réus processados sob a
acusação de estelionato e apropriação indébita,
delitos que se apuram na Comarca de Montes
Claros, Minas Gerais.

Alega a defesa que os pacientes pade-
cem constrangimento ilegal, uma vez que a
autoridade judicial teria reaberto a instrução
criminal já na fase de diligências finais,
deferindo uma série de provas que extrapolam
os limites do art. 499 do CPP, pelo que requer o
indeferimento de todos os pedidos que foram
deferidos em proveito da acusação.

Sustenta ainda o culto causídico impe-
trante, alternativamente, que a realização das
perícias deferidas há de ser feita por instituto ofi-
cial, protestando pela determinação de escolha
de entidade pública.

A liminar foi negada (f. 35), prestando a
autoridade apontada como coatora as infor-
mações de f. 39/40.

Opina a Procuradoria de Justiça pela dene-
gação da ordem, consoante parecer de f. 69/70.

É, resumidamente, o relatório.

Cumpre atestar, de início, que a preten-
são do culto advogado dos réus vem sendo
enfrentada, normalmente, em sede de manda-
do de segurança, como o próprio causídico
destacou na sua inicial.

Sem embargo, uma vez que há a possibi-
lidade de que o deferimento das provas agora
mitigadas neste remédio heróico possa constituir
meio para condenar os réus, o que representaria,
em outras palavras, a possibilidade de sua prisão,
entende-se que se estaria tutelando neste instru-
mento a própria liberdade dos acusados, o que
não torna inviável, portanto, a via eleita.

Assim, melhor enfrentar desde logo o tema,
principalmente porque o caso não insta dilação
probatória, tratando-se de matéria de direito.

Conheço, então, do writ.

No mérito, destaca-se de antemão que a
quebra do sigilo bancário não fere os direitos
constitucionais consagrados, sendo medida

deferimento, relegando-se ao final da instrução criminal o momento processual oportuno para
sua concessão, conforme se depreende do disposto no art. 1º, § 4º, da Lei Complementar
105/2001 e no art. 502 do CPP.

- As perícias devem ser realizadas por peritos oficiais, permitida a intervenção de expertos
nomeados quando atestada a impossibilidade de utilização das instituições públicas, nos termos
do art. 159 do CPP.

HABEAS CORPUS nº 1.0000.05.423828-2/000 - Comarca de Montes Claros - Relator: Des.
EDIWAL JOSÉ DE MORAIS
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que pode ser adotada quando as demais
provas colhidas nos autos não trazem elemen-
tos necessários ao deslinde correto do caso.

De fato, vem se estatuindo nas decisões
judiciais (e na doutrina) que referida medida é
ato de certa violência, sem dúvida, mas
necessária à busca da verdade real sempre que
os outros meios de convicção se tornarem
inábeis para tanto.

A esse respeito, destacamos:

A proteção ao sigilo bancário não consubstan-
cia direito absoluto, cedendo passo quando
presentes circunstâncias que denotem a
existência de um interesse público superior.
Decisão judicial, amparada em indícios de
autoria do delito, determinando a quebra de
sigilo bancário requisitada pela autoridade
policial, não afronta o art. 5º, X, XII, e LV, da
Constituição Federal. Precedentes. Recurso
desprovido (STJ, 5ª T., RMS 9.176/MG, Rel.
Min. Félix Fischer, DJU de 29.06.98).

A garantia ao sigilo bancário não tem caráter
absoluto, podendo ele ser quebrado, por
decisão judicial, quando presente relevante
interesse público e fato configurador, ao menos
em tese, de crime (STJ, 5ª T., RMS 11.008/PR,
Rel. Min. Edson Vidigal, DJU de 21.02.00).

E é justamente por isso que pedimos
vênia ao ilustre procurador dos pacientes para
entender a fase atual da ação penal principal
como a melhor para a realização do ato, pois é
neste momento que se tem a percepção de que
as demais provas realizadas no decorrer da for-
mação de culpa não são satisfatórias para a
convicção adequada do juízo.

Ora, se há necessidade de se utilizar da
quebra do sigilo bancário somente em último
caso, nada melhor que se valer da medida
quando o feito já se encontra instruído, pois só
aí se terá certeza de seu mister.

Referido entendimento está autorizado
na legislação aplicável, que expressamente fa-
culta a via extrema em qualquer fase da ins-
trução criminal:

A quebra do sigilo poderá ser decretada, quan-
do necessária para a apuração da ocorrência de
qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou
do processo judicial (art. 1º, § 4º, da Lei
Complementar 105/2001) (grifos nossos).

Repare-se que os desvios de dinheiro da
cooperativa violada teriam se dado justamente
por meio de operações bancárias, não se
podendo investigar devidamente o caso sem
que se afaste o segredo que impede a análise
das contas dos acusados.

Logo, não há que se inviabilizar a prova
em questão, em razão de seu deferimento
nesta etapa do processo penal, o que também
pode ser compreendido em relação às demais
perícias deferidas.

Veja-se que foram concedidas medidas em
favor das duas partes, já que também a defesa
pleiteou diligências probatórias na fase do art. 499
do CPP (“... estando o feito atualmente na fase do
art. 499 do CPP, notadamente em razão das
diligências requeridas pelo assistente da acusação
às f. 484/485 e 492/493, e pela própria defesa, a
teor das peças de f. 486/487 e 46/497, todas
deferidas” - f. 40 - esclarecimentos da autoridade
coatora), atos esses também deferidos, o que
demonstra a isenção e a imparcialidade do
Julgador a quo, tratando igualmente as partes, na
busca da melhor forma de instruir o feito.

A faculdade de deferir elementos pro-
batórios nessa fase decorre de previsão legal, uma
vez que a interpretação do art. 502 do CPP nos
leva a crer estar devidamente autorizado o magis-
trado a proceder como no caso em comento.

Nesse sentido:

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que o
juiz criminal, hodiernamente, não é figura está-
tica no duelo judiciário, cabendo-lhe o dever de
pesquisar a verdade, se não estiver satisfeito
com as provas produzidas pelas partes. E o art.
502 do CPP especialmente autoriza o magis-
trado a converter o julgamento em diligência para
suprir falta que prejudique o esclarecimento da
verdade (TACrimSP, Correição Parcial, Rel. Juiz
Manoel Pedro, RT, 456/429).
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Tratando-se de infração que deixa vestígios,
como a falsificação de documento, a perícia, evi-
dentemente, é necessária. Mas nada impede
que seja realizada no curso da instrução criminal,
sob o crivo do contraditório, circunstância que
até beneficia o acusado (TJSP, Rel. Des. Márcio
Bonilha, RT, 480/285).

Destaque-se, novamente, que foram
deferidas provas em favor das duas partes, o
que revela que os envolvidos não estão satis-
feitos com o que até então se produziu.

Sendo-lhes ainda facultado contraditar
todas as perícias que se realizarão, inclusive
apresentando alegações finais após a devida
análise das provas a serem colhidas, entende-
se que os princípios constitucionais do contra-
ditório e da ampla defesa foram devidamente
prestigiados.

Dessa forma, percebe-se que não é caso
de se “travar” a instrução criminal, mitigando qual-
quer dos elementos probatórios que foram defe-
ridos, cumprindo apenas modificar a determinação
de que peritos nomeados pelo juízo realizem de
pronto os exames técnicos aprovados.

É que a norma insculpida no art. 159 do
CPP determina a realização das perícias por
dois expertos oficiais, existindo a possibilidade
de que se diligencie ao Instituto de Criminalística
do Estado para tanto.

Somente em caso de negativa daquela
instituição, por ausência de técnicos para a reali-
zação dos exames deferidos, é que se permite ao
julgador valer-se de seus peritos de confiança.

Veja-se como nos assiste razão:

O exame de corpo de delito deve ser feito por
peritos oficiais, mas, na impossibilidade, pode
ser realizado por pessoa idônea (TACrimSP,
Rel. Juiz Campos Maia, JUTACrimSP, 68/299).

Os exames de corpo de delito e outras perí-
cias serão, em regra, feitos por peritos ofi-
ciais, porém, à ausência dos mesmos, o
exame será feito por duas pessoas idôneas,

escolhidas, de preferência, dentre as que
tiverem habilitação técnica (TACrimSP, Rel.
Juiz Silva Rico, RJD, 08/157).

Não havendo peritos oficiais, o exame toxi-
cológico pode ser feito por duas pessoas
idôneas, escolhidas de preferência dentre as
que tiverem habilitação técnica, como ocorreu
no caso, com observância, portanto, do § 1º
do art. 159 do CPP e sem afronta à Súmula
361 (STF, Rel. Min. Sidney Sanches, JSTF-
Lex, 125/269).

Assim, antes que as perícias sejam reali-
zadas por pessoas idôneas apresentadas pelo
Magistrado, mister que o juízo diligencie junto
às instituições oficiais.

Com esses fundamentos, concedo parcial-
mente a ordem para determinar que as perícias
autorizadas sejam realizadas por técnicos oficiais,
nos termos do art. 159 do CPP, substituindo-os as
pessoas já nomeadas pelo ilustre Magistrado
primevo (Dr.ª Maria Lúcia Pereira Bicalho e Dr.
Danilo Alves da Costa Júnior - f. 13), ou quem
mais for indicado pelo juízo, no caso de impos-
sibilidade de realização dos laudos pelo Instituto
de Criminalística da Capital.

Acrescente-se que todas as provas
deferidas pelo Julgador a quo ficam mantidas.

Sem custas.

Sessão do dia 28.07.05

O Sr. Desembargador Presidente - Este
feito foi adiado a pedido do em. Desembargador
Primeiro Vogal. O Relator concedia parcial-
mente a ordem.

O Sr. Des. Eduardo Brum - Sr. Presi-
dente, pedi vista dos autos na sessão passada
e, da análise que fiz, tenho como correta a r.
decisão proferida por Sua Excelência o em.
Relator, em razão do que estou a acompanhá-lo
integralmente.

O Sr. Des. William Silvestrini - Também
acompanho o em. Relator.

-:::-
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Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Habeas Corpus nº 1.0000.05.425322-4/000,
da Comarca de Alfenas, sendo paciente Ismael
Paulo de Oliveira Filho, acorda, em Turma, a
Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais DENEGAR A ORDEM.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Alexandre Victor de Carvalho (Relator), e dele
participaram os Desembargadores Maria
Celeste Porto (1ª Vogal) e Antônio Armando dos
Anjos (2º Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora. 

Belo Horizonte, 27 de setembro de 2005. -
Alexandre Victor de Carvalho - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Alexandre Victor de Carvalho -
1 - Relatório.

Cuida-se de pedido de habeas corpus
formulado pela advogada Sílvia Cristina
Fernandes Cintra do Amaral em favor de Ismael

Paulo de Oliveira Filho, qualificado nos autos,
que se encontra preso preventivamente nas
dependências do Deoesp em Belo Horizonte,
acusado de haver participado do crime de
extorsão mediante seqüestro, na Comarca de
Alfenas, em que foram vítimas Larissa Araújo
Velano e Deyvson Ferreira Sampaio.

Consta da exordial, em síntese, estar o
paciente sendo submetido a constrangimento
ilegal, consistente em encontrar-se preso pre-
ventivamente sem a existência de elementos
que comprovem sua participação no delito a ele
atribuído. 

Menciona a impetrante não haver o custo-
diado participado da extorsão mediante seqües-
tro, porquanto não possuía conhecimento de que
a casa por ele alugada iria ser utilizada como
cativeiro das vítimas.

Ressalta a manejadora do writ ter sido o
paciente ludibriado em sua boa-fé pelo co-réu
Ediraldo Oliveira Freitas quando da compra do
imóvel empregado como cativeiro dos ofendidos,
tanto quanto Cris-Del Anchieta de Melo foi
enganada por seu irmão Francisco Roniery
Anchieta de Melo para ser intermediária do
aluguel da casa que foi utilizada para o acom-
panhamento dos passos das vítimas em Alfenas,

HABEAS CORPUS - EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO - AUTORIA - PARTICIPAÇÃO -
VALORAÇÃO DA PROVA - INADMISSIBILIDADE - PRISÃO PREVENTIVA - REQUISITOS -

PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DENEGAÇÃO DA ORDEM

- O habeas corpus não é a via adequada para o debate sobre a participação do paciente no delito,
por envolver matéria que exige valoração probatória, sendo restrito a sanar ilegalidade patente
quanto à liberdade do direito de ir e vir do cidadão.

- O clamor coletivo, ante a vilania do comportamento do paciente, autoriza a constrição excepcional,
com fulcro na necessidade de garantia da ordem pública, sendo inclusive uma forma de manter a
credibilidade da sociedade na justiça.

- O fato de o paciente residir em outro Estado, distinto daquele em que foi cometido o delito,
constitui indicativo de que a segregação cautelar visa a impedir eventual fuga e dificuldade, ou
mesmo impedimento, de aplicação da lei penal, caso venha, ao final, a ser condenado pelo
crime que lhe foi imputado.

HABEAS CORPUS Nº 1.0000.05.425322-4/000 - Comarca de Alfenas - Relator: Des. ALEXANDRE
VICTOR DE CARVALHO
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conforme reconhecido no inquérito policial e
consta do relatório final do delegado de polícia.

Por derradeiro, alega a impetrante não
existir motivo justificador da cautela provisória
em relação ao paciente, por ser ele pastor
evangélico, primário, ter bons antecedentes,
residência fixa e ocupação lícita.

Forte em tais argumentos, requer a peti-
cionária a concessão da ordem, com a conse-
qüente soltura do custodiado.

Houve pleito liminar.

A peça preambular veio acompanhada
dos documentos de f. 18/633.

O pedido de liminar restou indeferido,
consoante os termos da decisão monocrática
de f. 637/639.

Também houve indeferimento do pleito
de reconsideração da decisão acima citada (f.
643/652v).

As informações vieram às f. 655 (fax) e
662 (original).

Instada a manifestar-se, pugnou a douta
Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação
da ordem (f. 657/660). 

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

2 - Conhecimento.

O remédio heróico deve ser conhecido e
analisado, porquanto corretamente impetrado.

3 - Mérito.

Trata-se de pedido de habeas corpus
manejado pela causídica Sílvia Cristina Fernandes
Cintra do Amaral em favor de Ismael Paulo de
Oliveira Filho, que se encontra encarcerado nas
dependências do Deoesp, nesta Capital, em vir-
tude de prisão preventiva decretada pelo Juiz da

Vara Criminal da Comarca de Alfenas, por estar
sendo acusado de participar, juntamente com mais
sete pessoas, da extorsão mediante seqüestro
praticada na referida comarca, em que foram víti-
mas Larissa Araújo Velano e Deyvson Ferreira
Sampaio.

A participação atribuída ao paciente, con-
forme se colhe da vasta documentação existente
nos autos e, em especial, da denúncia contida às
f. 112/118, é que,

agindo com unidade de propósitos com os
demais, foi quem intermediou a compra da
casa que serviu como cativeiro das vítimas,
efetuando o pagamento de R$ 22.000,00 ao
proprietário do imóvel, Adriano Gomes.
Depois da libertação das vítimas, o denun-
ciado Ismael fez modificações no imóvel,
tapando o buraco utilizado para encarcerar as
vítimas e, em seguida, vendeu a casa pela
quantia de R$ 19.000,00.

Alega a impetrante, baseada nas decla-
rações do próprio paciente, de seu sobrinho
Eduardo de Jesus Barbosa e, posteriormente,
do co-réu Célio Marcelo da Silva, vulgo “Bin-
Laden” (f. 648/651), que Ismael teria sido
enganado pelo co-réu Ediraldo Oliveira Freitas,
vulgo “Galo”, “Perô” ou “Cérebro”, que era seu
conhecido, e para quem acreditava estar com-
prando o imóvel para fins lícitos.

Concessa venia, essa discussão acerca
do conhecimento ou não pelo paciente do
propósito para o qual a casa estava sendo com-
prada é matéria de valoração probatória, que,
como é cediço, não comporta análise na via
estreita do habeas corpus, consoante opinião
emitida pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Como é sabido, doutrinária e jurispruden-
cialmente, o remédio heróico não se presta
para tal finalidade, sendo restrito a sanar ilegali-
dade patente quanto à liberdade do direito de ir
e vir do cidadão.

Ademais, efetivamente há indícios vee-
mentes da participação do paciente no grave deli-
to perpetrado contra as vítimas Larissa Velano e
Deyvson Sampaio, na Comarca de Alfenas,
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podendo se extrair do depoimento de Adriano
Gomes (f. 286/290), ex-proprietário da residência
adquirida pelo paciente e utilizada como cativeiro,
haver Ismael ido adquirir a casa em companhia do
co-réu Ediraldo, tendo efetuado o pagamento em
dinheiro e, após a libertação das vítimas, ter-se
preocupado em vender rapidamente o imóvel,
tendo-o feito por preço inferior ao da compra, além
de haver providenciado o fechamento do buraco
aberto pelos demais meliantes para a manutenção
das vítimas em cativeiro, que se localizava em um
dos quartos da residência.

Outrossim, nas próprias declarações
prestadas pelo paciente na fase inquisitorial
constata-se, pelo menos por ora, algumas pas-
sagens que indicam sua efetiva participação no
delito (f. 305/309).

Segundo o paciente, Ediraldo, vulgo
“Galo”, “cedeu a ele gratuitamente” o valor da
venda da casa (R$ 19.000,00), bem como o
veículo Ford Ka, cor prata, ano de fabricação e
modelo 1999, placas CSB-5070, utilizado por
“Bin-Laden” e “Galo” na realização do seqüestro,
acreditando o paciente haver Ediraldo assim
agido, porque, quanto ao carro, havia prestações
em atraso a pagar e certamente o veículo seria
apreendido e, quanto à casa, verbis, “...foi eu que
comprei para ele e ele deixou a casa para mim
vender, mas como ele ligava sempre Doutor, eu
acho que ele ainda vai ligar novamente para
cobrar o dinheiro da casa...”.

Ora, data venia, é inverossímil, pelo
menos à primeira vista, a versão do paciente,
porquanto um meliante como Ediraldo, vulgo
“Galo”, não “daria” para o paciente, sem que
fosse em pagamento de sua participação no
evento delitivo, o dinheiro da venda de uma
casa e um automóvel.

Portanto, não é crível, pelo menos por
enquanto, a versão do custodiado, havendo
indícios veementes de sua participação dolosa
no delito de extorsão mediante seqüestro pelo
qual está denunciado e responde a processo-
crime na Comarca de Alfenas.

Com relação à manutenção da prisão
provisória, entendo que há motivação de sobra
para justificá-la.

A custódia cautelar, no caso em comento,
fundamenta-se na garantia da ordem pública,
abalada pela repercussão enorme do delito no
âmbito da sociedade de Alfenas, sendo impe-
riosa para a mantença da credibilidade do
Poder Judiciário.

Certo é ser a prisão preventiva medida
extrema, que implica sacrifício à liberdade indi-
vidual, e somente pode ser decretada em último
caso, quando houver evidente necessidade.

No caso da ordem pública, a imperiosi-
dade de salvaguarda do meio social justifica a
custódia cautelar.

Em regra, tal garantia tem por fundamento
a periculosidade do réu. Entretanto, a salvaguarda
pode

atender à ampla repercussão (negativa) do
crime, na sociedade. Representa imediata
satisfação jurídica à população (6ª T., RHC nº
5.270-PE, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, j.
em 28/6/96, DJU de 22/4/97, p. 14.449 - apud
Alberto Vilas Boas, Código de Processo Penal
Anotado e Interpretado, Belo Horizonte: Del
Rey, 1999, p. 282).

Esse é, precisamente, o caso dos autos.
O clamor público, ante a vilania do comporta-
mento dos agentes, incluindo-se o paciente,
autoriza a constrição excepcional, sendo, inclu-
sive, uma forma de manter a credibilidade da
sociedade na justiça.

A primariedade e os bons antecedentes
do paciente, por si sós, não vedam a cautela
provisória quando a necessidade se mostra
patente.

É indiscutível que liberar o paciente signi-
ficará gerar situação de intranqüilidade social
que se opõe à garantia da ordem pública.

A garantia da ordem pública, como con-
ceito jurídico, não se presta, é certo, a tutelar
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bens jurídicos, pois essa função não compete
ao Processo Penal, mas sim ao Direito Penal.

Há várias facetas em torno das quais pode
ser conceituada a locução “garantia da ordem
pública”. Uma delas, a meu entender, consiste
em considerar necessária a custódia cautelar
quando a situação fática estiver demonstrando
que o quebrantamento da ordem normativa pode
gerar situação de perplexidade e intranqüilidade,
passando a nítida impressão de que o cometi-
mento de crimes não gera resposta estatal ime-
diata e que o ordenamento normativo pode ser
descumprido e não deve ser crido.

Além disso, o paciente reside no Estado de
São Paulo, não possui residência no Estado de
Minas Gerais, o que constitui indicativo de que a
segregação cautelar visará a impedir eventual

fuga e dificuldade, ou mesmo impedimento, de
aplicação da lei penal, caso venha, ao final, a ser
condenado pelo crime que lhe foi imputado.

A prisão provisória no caso em exame
não constitui constrangimento ilegal, havendo
plausibilidade e razoabilidade acerca de sua
mantença.

4 - Conclusão.

Por tais considerações, e tudo mais que
dos autos consta, denego a ordem, confirmando a
decisão monocrática que indeferiu o pleito liminar
de liberdade provisória do paciente.

Custas, ex lege.

É como voto.

-:::-

HABEAS CORPUS - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - CRIME CONTINUADO - PERICULOSIDADE
- PRISÃO PREVENTIVA - REQUISITOS - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - LEGALIDADE - LEI

9.296/96 - DENEGAÇÃO DA ORDEM

- Em tema de custódia provisória, porquanto mais próximo dos fatos, ao juiz há de creditar-se
discricionariedade quanto à conveniência e oportunidade da medida.

- A receptação qualificada, ainda mais quando exercida em caráter de profissionalidade por
pessoas que mercanciam produtos de crimes e incentivam, assim, a demanda pela prática de
infrações patrimoniais, constitui delito capaz de gerar insegurança e instabilidade social, e a
soltura de quem o pratica, induvidosamente, contribui para aumentar a desconfiança da
sociedade e o sentimento de impunidade, que tanto desprestigiam a Justiça.

- Não se questiona que as qualidades pessoais do paciente podem pesar na apreciação de cada
caso. Todavia, elas não constituem, por si sós, fatores decisivos para o desfazimento da prisão,
sobretudo frente à existência de motivos que a justificam.

- Em se tratando de interceptação de comunicações telefônicas, em sede de habeas corpus,
interessa somente o aspecto de legalidade, sendo, portanto, inviável obstar a diligência ou
desqualificar seus resultados quando se verifica fiel observância aos dispositivos inscritos no
respectivo ordenamento de regência consubstanciado na Lei 9.296/96.

HABEAS CORPUS Nº 1.0000.05.425934-6/000 - Comarca de Lavras - Relator: Des. EDUARDO
BRUM

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 1.0000.05.425934-6/000, da

Comarca de Lavras, sendo paciente Luiz Gouvea
Naves Júnior, acorda, em Turma, a Quarta
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais DENEGAR A ORDEM.
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Presidiu o julgamento o Desembargador
Eli Lucas de Mendonça, e dele participaram os
Desembargadores Eduardo Brum (Relator),
William Silvestrini (1º Vogal) e Walter Pinto da
Rocha (2º Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2005.
- Eduardo Brum - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Eduardo Brum - Cuida-se de
habeas corpus, com postulação liminar, impe-
trado em benefício de Luiz Gouvea Naves
Júnior, que alega estar sofrendo constrangi-
mento ilegal por parte da MM. Juíza da Vara
Criminal e de Menores da Comarca de Lavras.

Insurge-se a impetração, instruída pelos
documentos de f. 9/316-TJ, contra infundada
manutenção de custódia preventiva à alegação
de não mais subsistirem as razões que a moti-
varam, requerendo, outrossim, seja cassada a
r. decisão que determinou a interceptação de
comunicações telefônicas do paciente, acusado
de crimes de receptação qualificada em solução
de continuidade, segundo se sustenta, devido à
inobservância de dispositivos relacionados na
lei de regência da matéria.

Indeferido o pleito liminar e requisitadas
as informações de estilo (f. 326 e 329), foram
estas prestadas à f. 331-TJ, via fac-símile, vindo
posteriormente seus originais à f. 345, junta-
mente com as peças de f. 346/352-TJ.

O parecer é pela denegação da ordem (f.
342/343).

Reunidos os pressupostos condicionantes
de admissibilidade, conheço da pretensão.

Infere-se dos autos que, inicialmente, foi
decretada a prisão temporária do ora beneficiário
(f. 3.334-TJ), sendo-lhe, posteriormente, ordena-
da a segregação preventiva (f. 79/80), através da

r. decisão devidamente fundamentada e com
espeque no art. 312 do CPP, acolhendo reque-
rimento da insigne autoridade policial, com o
endosso do Ministério Público, em que vislumbrou
a digna Magistrada a qua questões de interesse
da ordem pública a legitimarem a custódia. Isso,
sobretudo, porque emergindo demonstração da
materialidade e conclusivos indícios acerca de
que o paciente, sabedor da procedência espúria,
mantinha em depósito e negociava com terceiros,
causando-lhes prejuízos, veículos clonados e
adulterados que haviam sido roubados e/ou furta-
dos em cidades dos Estados de São Paulo e
Minas Gerais (f. 10/13 e 244/250-TJ).

A motivação expendida bem reflete a
gravidade concreta do episódio, algo que,
somando-se à constatação de que não se trata
de pessoa exemplar e havendo notícia do
envolvimento deste acusado em vários outros
procedimentos criminais derivados de condutas
semelhantes (f. 251/252-TJ), consubstanciam,
pois, os fatores da manutenção da prisão pre-
ventiva, aliada à natureza da infração.

Assim, a culta autoridade, acoimada
coatora, mesmo que brevemente, até porque a
subsistência de tal estado de coisa, de fato,
dispensava maiores considerações a respeito,
mas constantemente secundada pelo Órgão
Ministerial (f. 227/229 e 314/315-TJ), deu-lhe
conhecimento das causas por que indeferiu
sucessivos pedidos articulados por ilustrada
defesa (f. 230 e 316/v-TJ), entendendo ainda
persistirem as razões que deram ensejo à
providência extrema.

Sabe-se, com efeito, que, em tema de
custódia provisória, ao juiz há de creditar-se a
discricionariedade quanto à conveniência e à
oportunidade da medida, cabendo-lhe analisar
a personalidade, a condição pessoal dos envol-
vidos e as situações em que delinqüiram.

É necessário, pois, compreender que a
receptação qualificada, efetivamente, exige com-
bate mais rigoroso de uma criminalidade profis-
sional, exercida por pessoas que, ao que tudo indi-
ca, como o paciente, mercanciam objetos produtos
de crime, escudadas em suposto exercício regular
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de comércio, circulando mercadorias furtadas e
roubadas, incentivando, assim, a demanda pela
prática de delitos patrimoniais. Estes caracterís-
ticos e suas conseqüências geram insegurança e
instabilidade social, e a soltura de quem a pratica,
induvidosamente, contribuirá para aumentar a des-
confiança da sociedade e o sentimento de
impunidade, que tanto desprestigiam a Justiça.

E não se nega que as qualidades pes-
soais do acusado podem pesar na apreciação
de cada caso. Todavia, elas não constituem, por
si sós, fatores decisivos para a revogação da
prisão, ou elementos que transmitam a certeza
de que o acusado, em liberdade, não voltará a
delinqüir, tornando-se legítimo o sacrifício pro-
visório de sua liberdade individual em benefício
do bem-estar comum.

O Superior Tribunal de Justiça, em
inúmeras decisões, já entendeu:

Justifica-se a prisão cautelar quando a sua
necessidade encontra-se devidamente demons-
trada, sendo que a gravidade do delito pode ser
suficiente para motivar a segregação provisória
como garantia da ordem pública. Precedentes.
Condições pessoais favoráveis do agente, como
primariedade, bons antecedentes, profissão
definida e domicílio na cidade, não são garanti-
doras de eventual direito subjetivo à liberdade
provisória, se a custódia é recomendada por
outros elementos dos autos (5ª T., Habeas
Corpus nº 12.383/MA, Rel. Min. Gilson Dipp, j.
em 04.05.00, DJU de 29.05.00, p. 169).

Necessário destacar, enfim, que, a teor
da Súmula nº 9 daquela conspícua Corte, a
segregação provisória é medida que não
ofende a garantia constitucional da presunção
de não-culpabilidade.

De outra banda, no tocante à intercep-
tação das comunicações telefônicas do supli-
cante, houve fiel observância do disposto na Lei
9.296/96. Foi requerida por quem de direito, in

casu, a digna autoridade policial (f. 278 e 280-TJ),
e autorizada por juiz competente, sob fiscalização
do Ministério Público. Há razoáveis indícios da
autoria de infração penal punida com pena de
reclusão. À ausência de apontamento expresso a
respeito, subentende-se, por óbvio, que o prazo
de duração da diligência, assim como sua pror-
rogação, circunscreve-se àquele previsto no
estatuto em comento, vale dizer, 15 dias. E, se a
interceptação não ocorreu em autos apartados,
isso constitui mera irregularidade, desde que res-
guardado o sigilo das informações colhidas. Os
fatos objeto da investigação, no demais, ficaram
bem retratados nos autos, com a respectiva quali-
ficação do investigado, havendo, outrossim, indi-
cação dos meios empregados para sua conse-
cução, e principalmente de sua imprescindibili-
dade, sobretudo, em resumo, porque o increpado
situava-se na condição de foragido da Justiça e,
nada obstante, perseverava em tal atividade
criminosa, utilizando-se de um aparelho celular
para concretizar seus contados com terceiros,
indivíduos possivelmente integrantes de qua-
drilha especializada na subtração e receptação
de veículos automotores, e ainda pela neces-
sidade de se proceder à descoberta e à recupe-
ração desses objetos (f. 281-TJ). O contexto
reveste de legalidade o r. ato judicial hostilizado (f.
291-TJ), assentado na estrita observância do rito
legal e regularmente fundamentado nas razões
expostas do Ministério Público, de sua vez, órgão
incumbido da fiscalização do procedimento.
Quanto ao reflexo das apurações no deslinde da
causa, é matéria que foge ao exíguo espectro de
cognoscibilidade do mandamus e que será me-
lhor debatida no decorrer da instrução criminal,
sob o contraditório e a ampla defesa.

Frente ao exposto, não vislumbrando
constrangimento ilegal passível de correção
através do remédio heróico, acompanho o pare-
cer e denego a ordem impetrada.

Sem custas.

-:::-

CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO - EXPOSIÇÃO À VENDA DE MERCADORIA EM
DESACORDO COM AS PRESCRIÇÕES LEGAIS - MERCADORIA IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO -

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - PRECLUSÃO - VOTO VENCIDO - MINISTÉRIO
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PÚBLICO - OPINIO DELICTI - INQUÉRITO POLICIAL - DECLARAÇÃO DO ACUSADO - DESNECES-
SIDADE - DEVIDO PROCESSO LEGAL - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AJUSTAMENTO DE CONDU-
TA - RESPONSABILIDADE CIVIL E ADMINISTRATIVA - INDEPENDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE

PENAL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONCESSÃO DE PRAZO - IRRELEVÂNCIA - TIPICIDADE -
PROVA - MATERIALIDADE - PERÍCIA - CONDENAÇÃO - PENA ALTERNATIVA - DETENÇÃO OU

MULTA - PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - CUMULAÇÃO - LEGALIDADE

- O inquérito policial, por ser procedimento meramente administrativo, de natureza investigativo-
informativa, não está adstrito aos princípios informativos do devido processo legal e, dessarte, o
interrogatório policial do acusado é prescindível, porque o réu terá oportunidade de oferecer tal
modalidade de defesa em juízo.

- Tendo em vista que o fim do inquérito é a colheita de elementos para formar a opinio delicti
do titular da ação penal, ele é dispensável na hipótese de já haver lastro para a acusação e, com
mais razão, é possível o oferecimento da denúncia sem que todos os atos do inquérito tenham
sido concluídos, desde que a convicção do promotor de justiça esteja formada.

- O fato de terem os apelantes firmado compromisso de ajustamento de conduta previsto na Lei
de Ação Civil e sido punidos na órbita administrativa não impede a deflagração da ação penal nem
elide a responsabilidade criminal dos acusados, porquanto as esferas civil, penal e administrativa
são distintas e independentes, de forma que uma mesma conduta pode repercutir em todas elas,
sem que isso constitua bis in idem.

- A possibilidade de suspensão condicional do processo deve ser avaliada, sob pena de
preclusão, até a prolação da sentença condenatória, momento após o qual as finalidades do
instituto não podem mais ser atingidas, tornando-se inaplicável o sursis processual.

- V.v. - A pena cominada aos crimes contra as relações de consumo tipificados na Lei 8.137/90,
art. 7º e seus incisos, é de dois a cinco anos de detenção ou multa, devendo a sanção alterna-
tiva pecuniária ser considerada a menor pena cominada e suficiente para atingir os fins por ela
almejados, o que permite, em tese, a incidência do benefício da suspensão condicional do
processo, impondo-se a nulidade da sentença que não examina o cabimento do citado direito
público subjetivo do réu, na forma preconizada no art. 89 da Lei 9.099/95 (Desembargador
Alexandre Victor de Carvalho).

- Por agirem de forma discricionária, os órgãos da Administração Pública podem optar por
solução alternativa à punição, o que não ocorre no juízo penal, em que a perfeita subsunção da
conduta à norma penal incriminadora tem como conseqüência única a pena.

- O tipo previsto no art. 7º, II, da Lei 8.137/90 não exige prévia punição no âmbito administrativo,
tampouco condiciona a consumação do delito à desobediência de prazos porventura concedidos
pela Vigilância Sanitária. Assim, constatando-se que foram expostos à venda produtos cujas
embalagens desobedeciam aos ditames legais, aperfeiçoado se encontra o crime em apreço.

- A prova pericial oficial realizada por duas vezes, concluindo pela reprovação dos produtos
comercializados pelos réus, somada ao não-comparecimento destes em data agendada para
contraprova, evidencia a materialidade do delito, ainda que haja laudos não oficiais concluindo
pela adequação dos gêneros alimentícios.
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Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 2.0000.00.488005-9/000, da
Comarca de Belo Horizonte, sendo apelantes
Renato Jarbas de Oliveira e Maria Dirce de Oliveira
e apelado Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, acorda, em Turma, a Quinta Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais REJEITAR AS TRÊS PRELIMINARES,
FICANDO O DESEMBARGADOR PRIMEIRO
VOGAL VENCIDO QUANTO À TERCEIRA. NO
MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Alexandre Victor de Carvalho (1º Vogal vencido
quanto à terceira preliminar), e dele partici-
param os Desembargadores Hélcio Valentim
(Relator) e Maria Celeste Porto (2ª Vogal).

Belo Horizonte, 20 de setembro de 2005.
- Hélcio Valentim - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Hélcio Valentim - Cuida-se de
ação penal pública promovida pelo Ministério
Público do Estado de Minas Gerais em face de
Renato Jarbas de Oliveira e Maria Dirce de
Oliveira, imputando-lhes a prática de crimes
contra as relações de consumo, tipificados no
art. 7º, II e IX, da Lei 8.137/90.

Narra a denúncia que, no dia 21 de
novembro de 2000, foram recolhidas pela
Vigilância Sanitária amostras de produtos fabri-
cados e comercializados pelos denunciados,
sendo que, após análise do material coletado,
constatou-se que este estava em desacordo com

as diretrizes de rotulagem, além de revelar-se em
condições higiênico-sanitárias insatisfatórias.

A inicial acusatória veio acompanhada de
inquérito policial (f. 04/88).

Recebida a denúncia (f. 95), os acusados
foram regularmente citados e interrogados,
ocasião em que apresentaram a sua versão dos
fatos (f. 113/114).

Defesa prévia às f. 118/120, com a qual
foram juntados documentos (f. 121/140).

Não houve oitiva de testemunhas, que
foram dispensadas pelas partes.

Em alegações finais, o Ministério Público
pugnou pela condenação, nos exatos termos da
denúncia. A defesa, por sua vez, afirmou que o
Parquet desprezou as conclusões da autori-
dade policial, no sentido da perda de objeto das
investigações, e ofereceu denúncia sem que
essas fossem concluídas; pediu a absolvição,
argumentando, em síntese, que outros exames
periciais foram realizados, concluindo pela
aprovação dos produtos, que a empresa dos
réus apresenta perfeita regularidade fiscal e
sanitária e, no que toca aos problemas nos
rótulos dos produtos, que a Superintendência
de Vigilância Sanitária concedeu prazo para
adequação destes, dentro do qual a empresa
cumpriu as obrigações assumidas. 

Sentença às f. 205/208, restando os réus
condenados como incursos nas iras do art. 7º,
II, IX e parágrafo único, da Lei 8.137/90, a um
ano e quatro meses de detenção, em regime
inicial aberto. A pena corporal foi substituída por
duas restritivas de direitos, consistentes em

- Não há contrariedade ao texto legal que comina sanções alternativas de multa ou detenção,
se esta, embora aplicada com exclusividade, for substituída, em razão de seu quantum, por
duas restritivas de direitos.

- A prestação pecuniária fixada em patamar exacerbado deve ser reduzida, para não impor
gravame desnecessário aos condenados.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2.0000.00.488005-9/000 - Comarca de Belo Horizonte - Relator:
Des. HÉLCIO VALENTIM
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uma prestação de serviços à comunidade e
uma prestação pecuniária.

Inconformada, apelou a defesa (f. 211).

Em suas razões recursais alega, prelimi-
narmente, que houve violação ao devido
processo legal, pois que a denúncia foi ofere-
cida sem que o inquérito policial fosse con-
cluído e desprezando a conclusão da autori-
dade policial, no sentido de que a investigação
perdera o objeto, diante da existência de termo
de ajustamento de conduta entre os acusados e
o Ministério Público. Ressalta, ainda, que a con-
denação criminal, após o cumprimento de obri-
gações impostas no termo de conduta, constitui
bis in idem. No mérito, destaca que o crime do
art. 7º, II, da Lei 8.137/90 não se aperfeiçoou, já
que os rótulos foram adequados no prazo con-
cedido pela Superintendência de Vigilância
Sanitária. Quanto ao crime de expor à venda
produtos impróprios para consumo, afirma que
já houve punição administrativa e que a conde-
nação criminal consiste em dupla punição pelo
mesmo fato. Assevera que outros laudos foram
acostados aos autos, nos quais os produtos
foram aprovados, porém tais provas foram
desconsideradas. Insurge-se, por fim, contra a
aplicação da pena, entendendo que a aplicação
cumulativa das duas sanções impostas pelo
Juiz singular contraria o texto legal, que comina
penas alternativas, e não cumulativas, para o
crime em questão, bem como que a pena pecu-
niária, fixada em 10 salários mínimos para cada
réu, afigura-se exacerbada. Ao final de suas
razões, diz que a sentença negou vigência ao
art. 89 da Lei 9.099/95. Colaciona entendimento
no sentido de que, nos crimes em que a pena
de multa seja alternativa à privação da liber-
dade, aquela deve ser a pena mínima conside-
rada, sendo, portanto, cabível a suspensão do
processo, questão sobre a qual não se mani-
festaram o Ministério Público ou o sentenciante. 

Em contra-razões, o Parquet rebate as
teses defensivas.

A douta Procuradoria de Justiça opina
pelo improvimento do recurso.

Eis, do que importa, o relatório.

Juízo de admissibilidade.

Conheço do recurso, porque presentes
os pressupostos para a sua admissão.

Preliminares.

Violação ao devido processo legal.

Diz a douta defesa que o devido processo
legal foi menosprezado, viciando o feito com a
mácula da nulidade absoluta, tendo em vista que
a denúncia foi oferecida sem que o inquérito poli-
cial estivesse concluído. Ressalta que, com isso,
a ampla defesa e o contraditório foram lesados,
visto que o primeiro apelante sequer foi ouvido
na fase inquisitiva. Afirma, ainda, que a questão
foi suscitada na defesa prévia e nas alegações
finais, sem que, contudo, o Magistrado se mani-
festasse sobre tal tese defensiva.

Em primeiro lugar, destaco que o Juiz
singular debruçou-se detidamente sobre cada
uma das teses processuais e de mérito invo-
cadas pela defesa, de forma que a sentença
não padece de qualquer nulidade.

De fato, lendo linha por linha dos memo-
riais apresentados pela defesa, não consigo
vislumbrar um pedido, sequer implícito, de nuli-
dade do feito por vício procedimental ou por
suposta violação a quaisquer regras ou princí-
pios do Processo Penal. Muito mais em tom de
relatório, diz a defesa à f. 203:

Diante da documentação citada e ouvidos os
acusados, houve por bem a autoridade poli-
cial em oficiar (f. 91), no sentido de perda do
objeto das investigações levadas a efeito.
Entretanto, desprezando a autoridade policial,
sem nenhuma investigação concluída, veio a
denúncia de f. 02, recebida à f. 95 e os réus
interrogados às f. 113/114, negando a prática
dos crimes e apresentando defesa prévia com
documentos (f. 118/139). 

Data venia, repito, não há em tais asser-
tivas qualquer pedido ou tese defensiva que
reclamasse manifestação do magistrado. Ainda
assim, o Sentenciante informou ser irrelevante
a ausência de indiciamento em inquérito policial
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para oferecimento da denúncia e afirmou que a
peça de intróito encontra-se em perfeita regu-
laridade.

De mais a mais, a malsinada nulidade
não está mesmo presente, tendo em vista que
o inquérito policial é procedimento investigativo
e inquisitório, que não se sujeita às regras
delimitadas pelo princípio do contraditório, de
forma que não é imprescindível a oitiva, em
sede policial, do acusado, mormente se ele teve
a oportunidade de defender-se em juízo. Além
disso, o inquérito é peça meramente informati-
va e, embora de extrema importância para que
o órgão acusatório forme a opinio delicti, evi-
tando, assim, que cidadãos sujeitem-se a um
constrangedor processo criminal sem que haja
justa causa para tanto, a verdade é que, haven-
do outros elementos de convicção, o inquérito
é, inclusive, dispensável e, com mais razão, são
dispensáveis alguns atos que nele se inserem,
tais como o relatório final e o indiciamento por
parte da autoridade policial, desde que as
provas já colhidas sejam suficientes para las-
trear a ação penal. Nesse sentido:

O inquérito é um procedimento administrativo-
informativo destinado a fornecer ao órgão da
acusação o mínimo de elementos neces-
sários à propositura da ação penal. Nele não
se aplica o princípio do contraditório (STJ, 5ª
T., RHC 10.785, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j.
em 02.10.01).

Por ser o inquérito policial procedimento mera-
mente informativo, instrumento de esclareci-
mento para a propositura da ação penal, a falta
de interrogatório do indiciado nesta fase não
acarreta nulidade da ação penal (TJSP, 7ª Câm.
Crim., Ap. 287.208-3/5-00, Rel. Des. Djalma
Lofrano, j. em 12.01.00).

E, ainda:

A ausência de relatório da autoridade policial
ao remeter o inquérito à justiça nenhuma nuli-
dade acarreta (TJDF, Ap. 4.734-DF, Rel. Des.
Maria Thereza Braga, DJU de 30.03.82).

Portanto, não há falar em qualquer
agressão ao devido processo legal, aos princí-
pios que o informam ou às regras que o materia-

lizam, que, finalmente, só se aplicam ao proces-
so penal em sentido estrito, que se inicia com o
recebimento da denúncia.

Uma vez que óbvio, destaque-se que o
Ministério Público, por seu papel bem definido na
ordem constitucional e por sua independência
funcional, não está adstrito a quaisquer con-
clusões da autoridade policial, seja no sentido de
indiciamento ou não-indiciamento do investigado,
seja, como ocorreu in casu, no sentido de que as
investigações perderam seu objeto.

Dessarte, rejeito a preliminar.

O Sr. Des. Alexandre Victor de Carvalho -
Rejeito a 1ª preliminar.

A Sr.ª Des.ª Maria Celeste Porto - De
acordo.

O Sr. Des. Hélcio Valentim - Incidência
de bis in idem.

Em dois momentos distintos de suas
razões recursais, levanta a defesa a tese de bis
in idem. Num primeiro momento, afirma que a
ação penal não poderia ter sido levada a cabo,
em face da existência de um termo de ajusta-
mento de conduta firmado entre os apelantes e
a Promotoria de Justiça de Defesa do Consu-
midor. Em seguida, diz que os apelantes já
foram apenados administrativamente e que a
sanção criminal consistiria em dupla punição
pelo mesmo fato.

Nenhum dos dois fatos mencionados tem
o condão de impedir o oferecimento da denúncia
e o surgimento da ação penal, ou de elidir a
responsabilidade criminal dos apelantes.

O compromisso de ajustamento de con-
duta, previsto no art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/85,
como instrumento auxiliar no combate às lesões
a direitos transindividuais, entre os quais os
direitos do consumidor, têm efeitos limitados à
esfera civil, na medida em que o cumprimento
das cominações impostas no mencionado com-
promisso impede, tão-somente, a deflagração
de ação civil pública.
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Em monografia dedicada ao tema no
âmbito do Direito Ambiental, mas cujas con-
clusões são perfeitamente aplicáveis ao Direito
do Consumidor, já que o instituto é o mesmo
(previsto, como dito, na Lei da Ação Civil
Pública), Fernando Reverendo Vidal Akaoui
afirma que:

De outra banda, temos que o compromisso de
ajustamento de conduta firmado não enseja a
exclusão das demais responsabilidades
nascentes com o fato danoso ou de risco, pois
a CF de 1988 é bastante transparente em seu
art. 225, § 3º, no sentido de estabelecer uma
tríplice responsabilidade ambiental e que são
autônomas entre si.
Tal constatação implica impossibilidade de
exclusão da responsabilidade penal e/ou
administrativa em caso de se firmar o ajusta-
mento de conduta, que abrange somente a
responsabilidade civil ambiental (Compromisso
de Ajustamento de Conduta Ambiental, São
Paulo: RT, 2003, p. 98).

Dessa forma, revela-se irrelevante, para
fins penais, a existência de compromisso de
ajustamento de conduta. Assim como é irrele-
vante a existência de condenação ou absol-
vição na esfera administrativa, que tampouco
se confunde com a esfera penal, tendo em vista
que as formas de atuação e os objetivos
perseguidos por esses ramos da ciência jurídi-
ca são diversos. Por isso, a doutrina é unânime
em reconhecer que:

Embora sejam independentes em regra, as
responsabilidades [civil, administrativa e criminal]
podem cumular-se, bastando que, para isso, a
mesma conduta ofenda, simultaneamente,
norma de mais de uma natureza (José dos
Santos Carvalho Filho. Ação Civil Pública, 4. ed.,
Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2004, p. 14).

Pelo exposto, rejeito também esta preli-
minar.

O Sr. Des. Alexandre Victor de Carvalho
- De acordo.

A Srª. Des.ª Maria Celeste Porto - De
acordo.

O Sr. Des. Hélcio Valentim - Possibilidade
de suspensão condicional do processo.

Ao final de seu apelo, a defesa levanta
mais uma questão que, a meu ver, deve pre-
ceder a análise do mérito. Alega que nos crimes
em que o preceito secundário traz a multa como
pena principal e alternativa à restrição da liber-
dade, aquela pena, isoladamente considerada,
deve ser tida como a pena mínima aplicável ao
caso, ensejando possibilidade de sursis proces-
sual, na forma do art. 89, Lei 9.099/95. Baseada
em tal argumento, pede a anulação da sen-
tença e a realização de diligência para que o
Parquet se manifeste acerca do cabimento da
suspensão condicional do processo. 

Apesar da lógica presente na construção
articulada pela defesa, amparada em renomada
doutrina, de que é possível a suspensão condi-
cional do processo em crimes em que a pena
de multa é alternativa à pena corporal, ainda
que esta ultrapasse os limites legais, a existên-
cia de sentença condenatória, por si só, impede
a concessão do benefício, independentemente
de seu cabimento em tese.

Isso porque, conforme leciona Luiz Flávio
Gomes, a finalidade do instituto do sursis
processual é sustar o desenvolvimento do
processo, impedindo que ele chegue ao seu
termo final, qual seja a sentença condenatória:

As finalidades da suspensão condicional do
processo são múltiplas: evitar a aplicação da
pena de curta duração, reparação dos danos,
desburocratizar a justiça etc. De todas, a mais
marcante é a seguinte: acima de tudo, o
escopo da suspensão condicional do pro-
cesso é evitar a estigmatização derivada do
próprio processo. Como conseqüência, acaba
evitando também a estigmatização que traz a
sentença condenatória (Suspensão Condi-
cional do Processo Penal, São Paulo: RT,
1995, p. 132).

Em virtude de tal finalidade, ensina o
Professor Eugênio Pacelli de Oliveira que, após a
prolação de sentença, ainda que não passada em
julgado, torna-se inviável a aplicação do instituto.
Confira-se:
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Não há qualquer problema no oferecimento da
proposta de suspensão quando já estiver em
curso a ação penal, desde que não esteja já
sentenciada. Havendo já decisão definitiva,
ainda que não passada em julgado, não poderá,
obviamente, ser realizada a suspensão, por
impossibilidade lógica, tanto em relação ao
processo, já julgado, como em relação à própria
existência da sentença.
(...)
Não bastassem todos esses argumentos, é bem
de ver que a lei - devemos nos lembrar dela, às
vezes - não permite a aplicação da suspensão
depois de encerrada a instrução (art. 90, Lei
9.099/95). Como se vê, o objetivo é claramente
explicitado: evitar-se o desperdício da atividade
judicante (Curso de Processo Penal, 3. ed., Belo
Horizonte: Del Rey, p. 656/657).

Portanto, se houve regular instrução crimi-
nal, culminando com a edição de um édito con-
denatório, não há mais processo a suspender. A
matéria, a toda evidência, mesmo em se tratando
de direito subjetivo do acusado, é daquelas
sujeitas à preclusão, mormente se se levar em
consideração que a capitulação do delito é a
mesma desde o oferecimento da denúncia, de
maneira que a defesa deveria ter levantado sua
tese anteriormente, mas não o fez. Novamente,
invoco os ponderados argumentos do ilustre
Procurador da República, a saber:

Por primeiro, assinalamos que o não-ofereci-
mento da proposta, seja pelo Ministério
Público, seja pelo Juiz, ex officio, quando não
fundamentada, isto é, quando não apreciada
concretamente, reclama a adoção de providên-
cias imediatas por parte do interessado,
porquanto, uma vez proferida a sentença con-
denatória, a matéria não poderá mais ser
debatida, precisamente pelas razões aqui e
antes expostas. Deverá a parte, então, valer-se
de ações de natureza autônoma, tais como o
mandado de segurança e mesmo o habeas
corpus, tendo em vista a ausência de recurso
nominado para a impugnação da apontada
decisão. Trata-se, pois, de matéria sujeita à
preclusão (passível de nulidade relativa, pois),
se não alegada, como regra, antes do início da
fase de instrução, para o fim de se evitar a
perda de atividade judicante (Eugênio Pacelli
de Oliveira, op. cit., p. 660).

Tal entendimento, registre-se, é o que
tem prevalecido nos Tribunais Superiores.
Confira-se:

O Supremo Tribunal Federal condicionou a
incidência do art. 89 da Lei 9.099/95 a não
haver sido prolatada sentença condenatória
(STJ, 5ª T., REsp. 261.300/SP, Rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca).

Afigura-se inviável, em sede de apelação
criminal, após proferida sentença conde-
natória, a conversão do julgamento em
diligência para a aplicação da suspensão
condicional do processo, prevista na Lei
9.099/95, em face da preclusão da questão,
porquanto já ultrapassado o momento proces-
sual próprio (STJ, 6ª T., REsp. 444.932/SP,
Rel. Min. Fernando Gonçalves).

Isso considerado, rejeito mais essa pre-
liminar.

O Sr. Des. Alexandre Victor de Carvalho -
Pedindo vênia ao nobre e culto Desembargador
Relator, ouso discordar da solução jurídica con-
sagrada no j. voto proferido por S. Exa. quanto a
uma das preliminares suscitadas, qual seja anu-
lação da sentença por falta de manifestação do
Parquet acerca do cabimento da suspensão
condicional do processo.

É que a sentença condenou os apelantes
pela prática do delito descrito no art. 7º, inc. II e IX
e parágrafo único, da Lei 8.137/90, cuja pena per-
mite a incidência do benefício da suspensão condi-
cional do processo previsto na Lei 9.099/95.

Com efeito, sendo a pena cominada ao
delito de dois a cinco anos de detenção ou
multa, após uma reflexão detida sobre o assun-
to, concluí que esta última deve ser interpreta-
da como pena mínima, comportando, assim, a
incidência do benefício da suspensão instituído
pela Lei 9.099/95.

Ocorre que o art. 7º, inc. IX e seu pará-
grafo único, dispõe:

Art. 7º Constitui crime contra as relações de
consumo:
(...)
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IX - vender, ter em depósito para vender ou
expor à venda, ou de qualquer forma, entregar
matéria-prima ou mercadoria, em condições
impróprias ao consumo.
Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos,
ou multa.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II,
III e IX pune-se a modalidade culposa,
reduzindo-se a pena de detenção de 1/3 (um
terço) ou a de multa à quinta parte.

Vê-se, pois, que a pena de multa prevista
para o delito acima é alternativa, podendo ser
aplicada isoladamente, e, dessa forma, o legis-
lador demonstrou que não é sua intenção
restringir de imediato a liberdade daquele que
venha a incorrer no tipo descrito, sendo a pena
de multa, portanto, a sanção mínima.

Vale lembrar que, axiologicamente, o sis-
tema penal brasileiro se sustenta na necessidade
e suficiência da sanção para reprovação e pre-
venção do delito e recuperação do delinqüente, o
que implica dizer que a resposta estatal será mais
severa, qualitativa e quantitativamente, quanto
maior a culpabilidade do agente.

Ao possibilitar que o agente responda
pelo delito com a pena de multa exclusiva-
mente, entendeu o legislador ser ela necessária
e suficiente para reprovar e prevenir o crime e
recuperar o agente; sendo a resposta através
da restrição da liberdade o patamar superior da
escala de espécies de pena, porquanto se
traduz em maior gravidade.

Dessa forma também pensam os reno-
mados doutrinadores Ada Pellegrini Grinover,
Antônio Magalhães Gomes Filho, Antônio
Scarance Fernandes e Luiz Flávio Gomes:

Nas hipóteses em que penas diversas vêm
cominadas alternativamente (prisão mínima
acima de um ano ou multa, ad exemplum, arts.
4º, 5º e 7º da Lei 8.137/90), nos parece muito
evidente o cabimento da suspensão do proces-
so, pela seguinte razão: a pena mínima comi-
nada é a de multa. Se a lei (art. 89) autoriza a
suspensão condicional do processo em caso de
pena privativa de liberdade mínima até um ano,
a fortiori, conclui-se que, quando a pena mínima
cominada é a de multa, também cabe tal insti-

tuto. Pouco importa que a multa seja, no caso,
alternativa. Se o legislador previu tal pena como
alternativa possível é porque, no seu entender, o
delito não é daqueles que necessariamente
devam ser punidos com pena de prisão. Se,
para os efeitos de prevenção geral, contentou-
se a lei, em nível de cominação abstrata, com a
multa alternativa, é porque, conforme seu
entendimento, não se trata de delito de alta
reprovabilidade. Sendo assim, entra no amplo
espectro da sua nova política criminal de prio-
rizar a ressocialização do infrator por outras
vias, que não a prisional. Na essência da sus-
pensão condicional, ademais, outros interesses
estão presentes: reparação da vítima, desburo-
cratização da Justiça etc. Para os crimes de
média gravidade (e dentro desse conceito
entram evidentemente os delitos punidos em
abstrato com pena - alternativa - de prisão ou
multa) a resposta estatal adequada é a que
acaba de ser descrita (Juizados Especiais
Criminais - Comentários à Lei 9.099, de
26.09.1995, 4. ed. rev. ampl. e atual. de acordo
com a Lei 10.259/2001, São Paulo: RT, 2002, p.
257/258).

Já tendo se posicionado a jurisprudência
do TACrimSP:

Art. 7º, IX, da Lei 8.137/90. Previsão de pena
pecuniária, em caráter alternativo.
As penas previstas para as infrações do cita-
do dispositivo são: detenção de dois a cinco
anos, ou multa. (...) No caso, o tipo penal
prevê também a aplicação, em caráter alter-
nativo, da pena pecuniária; esta, portanto, é a
que se deve reputar a pena mínima.
Pelo que, ainda que haja a r. sentença conde-
natória optado pela imposição da pena deten-
tiva de dois anos (f. 133), a pena mínima que
o legislador cominou ao crime do art. 7º, IX,
da Lei 8.137/90 é a de natureza pecuniária,
que serve de craveira para a boa exegese do
art. 89 da Lei 9.099/95. (...) Seria, pois, frus-
trar a mens legis denegar aos embargantes a
oportunidade de eventual suspensão condi-
cional do processo (15ª Câm. Crim.,
Embargos de Declaração nº 1.081.909/5, Rel.
Juiz Carlos Biasotti, j. em 19.03.98).

E ainda: Apelação nº 106.283-5, Rel. Juiz
Evaristo dos Santos, rolo-flash 1.129/003;
Apelação nº 1.070.341, Rel. Juiz Aroldo Viotti,
rolo-flash 1.131/166; Apelação nº 1.055.739/8,
Rel. Juiz Luiz Ambra, 7ª Câm. Crim., rolo-flash
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1.105/354; Apelação nº 1.070.341/0, Rel. Juiz
Aroldo Viotti, 9ª Câm. Crim., rolo-flash 1.131/166;
Apelação nº 1.100.619/5, Rel. Juíza Angélica de
Almeida, 5ª Câm. Crim., rolo-flash 1.178/407;
Apelação nº 1.102.563/3, Rel. Juiz Canellas
Godoy, 4ª Câm. Crim., rolo-flash 1.226/113.

Também nesse sentido se posicionou o
Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

Suspensão condicional do processo (Lei
9.099/95). Pena mínima cominada superior a
um ano ou multa. Admissibilidade da concessão
do benefício se há previsão de multa alternativa.
Conversão do julgamento em diligência.
Não obstante alguns crimes contra as
relações de consumo inseridos na Lei
8.137/90 tenham pena mínima superior a um
ano, é possível aplicar-se a suspensão condi-
cional do processo contemplada no art. 89 da
Lei 9.099/95, quando prevista também multa
alternativa, hipótese em que a reprimenda
mínima cominada se torna compatível com os
Juizados Especiais Criminais. “A suspensão
condicional do processo, por dizer com a sub-
seqüente extinção da punibilidade e suspen-
são do curso da prescrição, é norma de direito
penal contida na Lei 9.099/95. Em razão de
sua natureza, é dever do representante do
Ministério Público, sempre que sua denúncia
versar sobre crime cuja pena mínima não
exceder um ano, a pronunciar-se sobre a sus-
pensão, em sentido positivo ou negativo” (Ap.
Crim. nº 98.018386-3, da Capital, Rel. Des.
José Roberge, j. em 16.09.1999) (TJSC, 2ª
Câm. Crim., Ap. Crim. 01.008197-0, Rel. Des.
Irineu João da Silva, j. em 26.06.01).

Assim, no caso em tela, considerando-se
que a multa deva ser considerada a menor pena
cominada e a suficiente a atingir aos fins por ela
perseguidos, o delito pelo qual responde os
apelantes é passível da incidência da suspensão
condicional do processo, sendo certo que o
Magistrado monocrático deveria ter analisado o
cabimento do benefício referido e, constatando o
preenchimento dos requisitos legais, convertido
o julgamento em diligência para manifestação
das partes.

Ou seja, deveria o Julgador, antes de
aplicar a pena, ter intimado o Parquet para ofere-
cimento de proposta despenalizadora e, após

oitiva dos apelantes, decidido sobre a incidência
dela ou não.

Como não foi este o procedimento adota-
do, violando-se, assim, direito público subjetivo
dos apelantes, a sentença deve ser anulada,
proferindo-se outra com a observância da pro-
posta da suspensão condicional do processo
prevista na Lei 9.099/95, além do respeito ao
princípio que proíbe a reformatio in pejus.

Com essas considerações, anulo a sen-
tença, determinando que outra seja prolatada
observando-se o disposto na Lei 9.099/95.

É como voto.

Custas, ex lege.

A Sr.ª Des.ª Maria Celeste Porto - Rejeito
a preliminar, de acordo com o Relator.

O Sr. Des. Hélcio Valentim - Mérito.

Crime previsto no art. 7º, II, da Lei
8.137/90.

Quanto ao crime de vender ou expor à
venda mercadoria cuja embalagem esteja em
desacordo com as prescrições legais, defen-
dem-se os apelantes argumentando que a
Superintendência de Vigilância Sanitária con-
cedeu-lhes prazo para adequação dos rótulos
às exigências normativas.

Dessa maneira, não negam a materia-
lidade ou a autoria do crime. Tampouco negam
o elemento subjetivo, bem analisado pelo sen-
tenciante e consubstanciado na negligência dos
representantes da empresa em atentar para a
legislação pertinente ao ramo de atividade
comercial por eles explorado.

Mais uma vez a defesa parece confundir
as esferas penal e administrativa, tendo em
vista que o tipo penal em apreço não exige a
prévia condenação administrativa, ou o desres-
peito a prazos concedidos pela administração
pública, para se aperfeiçoar.
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Como disse a própria defesa, a Superin-
tendência de Vigilância Sanitária é órgão encar-
regado de fiscalizar e multar as empresas que
descumprem normas de âmbito administrativo.
Por vincular-se à administração pública, o men-
cionado órgão atua, em alguma maneira, dis-
cricionariamente, e pode optar por soluções
alternativas à punição. A seu turno, a respon-
sabilidade penal não comporta discriciona-
riedade, nem se vincula à responsabilidade
administrativa, de forma que, com a subsunção
do fato à norma penal, a imposição de sanção
é medida que se impõe.

E não subsistem dúvidas quanto à ade-
quação do fato à norma penal, já que os
próprios apelantes assumem que expuseram à
venda produtos impropriamente rotulados,
ainda que posteriormente tenham corrigido as
falhas apontadas.

De qualquer forma, por ter entendido o
Sentenciante que o art. 7º da Lei 8.137/90 apre-
senta uma série de tipos mistos alternativos, o
certo é que, apesar de os apelantes terem prati-
cado as condutas previstas tanto no art. 7º, II,
como no art. 7º, IX (que será analisado mais adi-
ante), restaram condenados por apenas um deli-
to e tiveram sua pena fixada no mínimo legal.

Crime previsto no art. 7º, IX, da Lei
8.137/90.

Quanto à segunda conduta que lhes foi
imputada, a de expor à venda mercadoria
imprópria para o consumo, os apelantes ques-
tionam a materialidade do delito, além de
ressaltarem que já foram punidos no âmbito
administrativo, questão esta que já foi objeto de
análise.

A materialidade é questionada porque às
f. 121/139 a defesa juntou aos autos laudos em
que outros laboratórios, todos certificados pelo
Inmetro, aprovaram a higiene dos produtos
comercializados.

Ocorre que o laboratório oficial do Estado
de Minas Gerais - Fundação Ezequiel Dias -
analisou por duas vezes amostras dos gêneros

alimentícios expostos à venda (f. 71 e 88) e, em
ambas as oportunidades, concluiu pela repro-
vação dos produtos.

Além disso, chamados ao laboratório
para realizar contraprova, os apelantes não
compareceram (f. 126) e limitaram-se a alegar
que a amostra fora extraviada, sem, contudo,
fazer qualquer prova dessa alegação ou dili-
genciar no sentido de agendar uma nova
análise, o que, somado às análises já reali-
zadas pela Funed, constitui, a meu ver, prova
inequívoca da materialidade do delito.

Sendo incontroversa a autoria e compro-
vada a materialidade, pelos argumentos acima
expostos, a condenação é imperativa.

Aplicação da pena.

Por fim, insurgem-se os apelantes contra
a aplicação da pena. Aduzem que duas foram
as reprimendas impostas, quando o preceito
secundário do art. 7º da Lei 8.137/90 traz
sanções alternativas de detenção ou multa.
Além disso, batem-se contra o valor da sanção
pecuniária imposta, que entendem exacerbado.

Quanto à primeira alegação, razão não lhes
assiste. A segunda, todavia, merece prosperar.

De fato, o art. 7º da Lei 8.137/90 estabe-
lece que os crimes ali previstos serão punidos
com detenção ou multa, alternativamente.

O Sentenciante, obedecendo aos pre-
ceitos legais, condenou os apelantes à pena de
detenção, em seu patamar mínimo, exclusiva-
mente. Ocorre que, ao operar a substituição
das penas corporais, o Magistrado, em atenção
ao comando do § 2º do art. 44, CP, diante do
fato de as penas privativas de liberdade terem
se concretizado em mais de um ano, substituiu
a pena de cada réu por duas penas restritivas
de direitos: uma de prestação de serviços à
comunidade e outra de prestação pecuniária.

Assim, não há falar em condenação cumu-
lativa, porquanto os réus não foram condenados à
pena de multa. A prestação pecuniária, repita-se,
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derivou de substituição da pena corporal, que,
como pena principal, foi aplicada exclusivamente.

Mas, de fato, a prestação pecuniária,
ainda que legítima, foi fixada em quantum muito
elevado, visto que os elementos de convicção
colhidos levam a crer que a empresa dos
apelantes é de pequeno porte, talvez até
mesmo de caráter familiar, e afigura-se inade-
quada uma sanção que possa prejudicar-lhes o
trabalho honesto, pois não há como negar que
o dinheiro para pagar a prestação pecuniária
será retirado daquela pessoa jurídica, que é a
fonte de renda dos apelantes.

De mais a mais, as notícias de que todas
as providências exigidas pela vigilância sanitária
vêm sendo cumpridas revela a desnecessidade
de uma pena muito severa, porquanto os fins a
que ela se destina já vêm sendo atingidos.

Por isso, reduzo a prestação pecuniária
imposta para dois salários mínimos, para cada
um dos apelantes.

Tudo considerado, rejeito as preliminares
e dou provimento parcial ao recurso, apenas e
tão-somente para reduzir a pena substitutiva de
prestação pecuniária, que fixo em dois salários
mínimos, para cada um dos apelantes.

Custas, ex lege.

É como voto.

O Sr. Des. Alexandre Victor de Carvalho
- De acordo.

A Sr.ª Des.ª Maria Celeste Porto -
De acordo.

-:::-

EXECUÇÃO DA PENA - REGIME PENITENCIÁRIO - PROGRESSÃO - TRABALHO EXTERNO -
JUIZ SUBSTITUTO - ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - MINISTÉRIO
PÚBLICO - AUSÊNCIA DE RECURSO - SENTENÇA - MODIFICAÇÃO POR MAGISTRADO

DE 1º GRAU - NULIDADE

- Uma vez proferida a sentença, não pode o magistrado, em regra, rever por si mesmo a
decisão, salvo se interpostos embargos declaratórios para sanar omissões, contradições ou
obscuridades, ou outro recurso que possibilite o exercício do denominado juízo de retratação.
Afora isso, o julgador apenas poderá alterar o comando judicial se constatada a existência de
pequenos erros materiais, de modo a aperfeiçoar o julgado.

- Não havendo impugnação do Parquet, tem-se por nula a sentença que reviu decisão transitada
em julgado, esta proferida por juiz substituto, encerrando a atividade jurisdicional de primeira
instância, pois não é atribuição do juiz titular da comarca rever decisões de magistrado de igual
instância que o substituiu no plantão forense, ainda mais sem provocação do titular do direito,
no caso o Ministério Público.

AGRAVO Nº 2.0000.00.497858-9/000 - Comarca de São Gonçalo do Sapucaí - Relator: Des.
ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Agravo nº 2.0000.00.497858-9/000, da
Comarca de São Gonçalo do Sapucaí, sendo
agravante Edson Márcio Balestra e agravado
Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
acorda, em Turma, a Quinta Câmara Criminal

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais DAR PROVIMENTO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Alexandre Victor de Carvalho (2º Vogal), e dele
participaram os Desembargadores Antônio
Armando dos Anjos (Relator) e Vieira de Brito
(1º Vogal).
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O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 6 de setembro de 2005. -
Antônio Armando dos Anjos - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Antônio Armando dos Anjos -
Cuida a espécie de agravo em execução penal
ajuizado pelo reeducando Edson Márcio
Balestra, contra a decisão de f. 8, proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Comarca de São
Gonçalo do Sapucaí, que entendeu por bem
rever a sentença prolatada pelo juiz de plantão
(f. 9), a qual concedia ao agravante a pro-
gressão de regime e o trabalho externo, sem a
realização de exame criminológico.

Em apertada síntese, sustenta o agravante
que a progressão de regime já havia sido anali-
sada e decidida, não sendo possível ser alterada
por outro Juiz. Alega, ainda, que não há previsão
para a realização do exame criminológico, poden-
do ser realizado daqui a um mês ou até mesmo
daqui a um ano. Por fim, alega que sempre teve
bom comportamento carcerário, tem proposta de
emprego e, desde 20.05.04, presta serviço na
limpeza da Cadeia Pública, estando apto para
voltar ao seio da sociedade.

Regularmente intimado, apresentou o
Ministério Público as suas contra-razões (f.
50/51), pugnando pelo provimento do recurso e
pela cassação da decisão do Juiz que reviu a
decisão que concedeu a progressão de regime
ao agravante.

Por ocasião do juízo de retratação (f.
52/58), manteve o Magistrado a quo a decisão
agravada (f. 8), nos termos da decisão de f.
44/45, ao entendimento de que o exame crimi-
nológico se mostra imprescindível e está afeto
exclusivamente ao juízo da execução. 

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral
de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de
Justiça, Dr. Júlio Cézar Gutierrez Vieira Baptista (f.
64/68), opina pelo provimento do recurso.

Sob a inspiração do breve, é o relatório.

Presentes os pressupostos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso de agravo em execução de pena (art.
197/LEP), uma vez que apresentado no qüin-
qüídio legal.

Como visto alhures, a irresignação do
agravante dirige-se à decisão que reviu, sem
provocação das partes, sentença que lhe con-
cedia a progressão de regime prisional e o tra-
balho externo.

Pedindo vênia aos que entendem em
contrário, penso que a pretensão do agravante
merece acolhida.

Examinando detidamente os autos, veri-
fico que foi requerida a progressão de regime
do agravante, com autorização para trabalho
externo (f. 29/30), tendo o il. Juiz titular da
Comarca de São Gonçalo do Sapucaí, pela
decisão de f. 44/45, indeferido pedido de saídas
temporárias, e, quanto à progressão de regime,
S. Ex.ª determinou que se aguardasse resposta
do ofício encaminhado à Superintendência do
Sistema Penitenciário solicitando vaga para a
realização de exame criminológico. Deter-
minou, ainda, que a assistente social pro-
cedesse a um sucinto estudo junto aos fami-
liares do reeducando.

A Superintendência do Sistema
Penitenciário, pelo ofício de f. 48, informou não
dispor de vagas para a realização do exame
criminológico, tendo a assistente social efetua-
do o estudo determinado junto aos familiares do
reeducando agravante (f. 20/21).

Pelo que se vislumbra dos autos, no
plantão forense de janeiro do corrente ano
foram os autos conclusos ao Juiz de plantão -
Juiz da Comarca de Três Corações -, que, com
base no estudo efetivado pela assistente social
(f. 20/21), no “ótimo comportamento carcerário”
(f. 11) e no parecer favorável do representante
do Ministério Público (f. 19), deferiu ao agra-
vante a progressão do regime fechado para o
semi-aberto, bem como o trabalho externo,
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ficando a regulamentação do trabalho externo
delegada para o juízo da execução. 

Sem entrar no mérito da decisão que con-
cedeu a progressão de regime e o trabalho exter-
no, bem como na prescindibilidade ou não do
exame criminológico, tenho que o móvel de toda a
pendenga é o exame da questão relativa ao fato
de o Juiz de igual instância, sem manifestação
dos interessados, rever decisão de colega que o
substituiu durante o plantão forense.

Ora, ainda que se discuta que as decisões
proferidas pelo juízo das execuções criminais
previstas na LEP fazem coisa julgada formal tão-
somente ou coisa julgada formal e material,
mostra-se inimaginável que essas decisões pos-
sam ser alteradas por outra decisão monocrática,
notadamente em desfavor do apenado e sem
manifestação do Ministério Público, pois haveria
ofensa aos princípios da segurança jurídica e da
garantia da coisa julgada.

Ademais, é de sabença comezinha que a
sentença é o ato judicial pelo qual o magistrado
encerra a atividade jurisdicional de primeira
instância.

Sendo assim, uma vez proferida a sen-
tença, não pode o magistrado, em regra, rever por
si mesmo a decisão proferida, salvo se interpostos
embargos declaratórios para sanar omissões,
contradições ou obscuridades, ou outro recurso
que possibilite o exercício do denominado juízo de
retratação. Afora isso, o magistrado apenas
poderá alterar o comando judicial se constatada a
existência de pequenos erros materiais, de modo
a aperfeiçoar o julgado.

Portanto, não sendo o caso de uma
dessas raras exceções, não pode o Juiz da
execução, a seu talante, rever sua decisão,
muito menos a decisão proferida pelo Juiz que
o substituiu no plantão forense, até porque a
nova redação do art. 112 da Lei de Execução
Penal, dada pela Lei 10.792/2003, não exige o
exame criminológico.

Dessarte, sendo o exame criminológico
facultativo na concessão da progressão de

regime, de acordo com a discricionariedade que
confere ao Juiz a nova redação do art. 112 da
LEP, pode o magistrado pautar-se somente no
parecer da Comissão Técnica de Classificação
e na folha de antecedentes penais do senten-
ciado, não se justificando a revisão da sentença
para que se aguarde a confecção do exame
criminológico. Sobre a faculdade desse exame,
permito-me trazer à colação a orientação
jurisprudencial citada no parecer do douto
Procurador Oficiante, verbis:

Processual Penal. Habeas corpus. Execução
penal. Progressão do regime fechado para o
semi-aberto. Indeferimento do pedido pelo juízo
da execução com base no exame criminológico
desfavorável. Constrangimento ilegal caracte-
rizado em virtude da alteração promovida pela
Lei 10.792/2003. Ordem concedida.
1. A progressão de regime de cumprimento de
pena (fechado para semi-aberto) passou a ser
direito do condenado, bastando que se satis-
façam dois pressupostos: o primeiro, de caráter
objetivo, que depende do cumprimento de pelo
menos 1/6 (um sexto) da pena; o segundo, de
caráter subjetivo, relativo ao seu bom comporta-
mento carcerário, que deve ser atestado pelo
diretor do estabelecimento prisional.
2. Embora temerário substituir a exigência de
parecer da Comissão Técnica de Classificação
e a submissão do presidiário a exame crimi-
nológico - como condição a eventual direito de
progressão do regime fechado para o semi-
aberto - por um simples atestado de boa con-
duta firmado por diretor de estabelecimento pri-
sional, essa foi a intenção do legislador ao edi-
tar a Lei 10.792/2003, que deve ser observada
pelo Juízo das Execuções Penais, sob pena de
violação ao disposto no aludido art. 112 da
LEP, em sua nova redação.
3. Na hipótese, o Juízo da Vara de Execuções
Penais da Comarca de Ponta Grossa afirmou, na
decisão ratificada pelo Tribunal estadual, que o
sentenciado cumpriu mais de um sexto da pena,
restando, assim, satisfeito o primeiro requisito
necessário à progressão pretendida. Quanto ao
segundo requisito, o impetrante trouxe o atesta-
do de bom comportamento carcerário do ora
paciente, atendendo ao disposto no art. 112 da
LEP, com a redação dada pela Lei 10.792/2003.
4. Ordem concedida para reconhecer o direito
do paciente à progressão do regime prisional (5ª
T., HC 38.602/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, j. em 09.11.04, DJ de 17.12.04, p. 589). 
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Por conseguinte, tenho que a decisão
combatida carece de existência válida, pois a
decisão do Juiz do plantão forense, louvando-se
no estudo efetivado pela assistente social (f.
20/21), no “ótimo comportamento carcerário” (f.
11) e no parecer favorável do representante do
Ministério Público (f. 19), dentro da discriciona-
riedade permitida ao Juiz, deferiu ao agravante a
progressão do regime fechado para o semi-aber-
to, bem como o trabalho externo. A propósito,
sobre o assunto leciona o Prof. Fernando Capez:

Com a publicação, o juiz não pode mais alterar a
sentença por ele prolatada. Torna-se irretratável
(cabível somente nas hipóteses de embargos
declaratórios) (Curso de Processo Penal, 7. ed.
rev. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2001, p. 377).

No mesmo sentido, caminha a orientação
jurisprudencial, inclusive da Excelsa Corte:

Execução penal. Coisa julgada. Impossibi-
lidade de modificação da decisão. Conquanto
inexistisse qualquer recurso (...), a mesma
juíza, de ofício, resolveu reconsiderar a
decisão. Deixou o dito pelo não dito, inde-
ferindo a progressão (...). Todos os incidentes
da execução penal têm caráter nitidamente
jurisdicional, como se depreende dos arts. 2º
e 194 da Lei 7.210/84. Realmente, na órbita
penal, qualquer medida só pode ser adotada
em processo revestido de jurisdicionalidade
(...), obedecido por conseguinte o due
process of law. Está evidente, portanto, que,
na fase executória, também se aplicam as dis-
posições relativas à coisa julgada (...). Assim,
transitada em julgado a decisão para as
partes que deixaram de recorrer, torna-se
impossível, dentro do processo ou fora dele,
nova decisão sobre o meritum causae.
Inexistindo recurso, não pode a Superior
Instância modificar a decisão e muito menos o
próprio juiz prolator. (...) Dão provimento ao
agravo para julgar insubsistente a decisão
(TJSP, 2.ª Câm. Crim., Ap. 276.826-3/0, Rel.
Des. Silva Pinto, j. em 20.09.99 - Bol.
IBCCrim, 89/441; in Alberto Silva Franco; Rui

Stoco (coords.), Código de Processo Penal e
sua Interpretação Jurisprudencial, São Paulo:
RT, 2004, v. 5, p. 228).

Execução penal. Progressão de regime.
Imutabilidade salvo fato superveniente que
imponha a regressão. - “Por força de coisa jul-
gada ou de preclusão, a decisão não recorrida
que defere a progressão de regime - ainda que
reputada indevida por já estar decretada a
expulsão do condenado - se torna imutável,
salvo fato superveniente determinante da
regressão (STF, 1.ª T., HC 79.385/SP, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, j. em 24.08.99, RTJ,
171/946; ob. cit., p. 228).

Assim, na conformidade da orientação
doutrinária e jurisprudencial, conclui-se que a r.
sentença de f. 9, publicada no dia 5 de janeiro
de 2005, não poderia ter sido revista em 2 de
fevereiro de 2005 pelo il. Juiz titular da Comarca
de São Gonçalo do Sapucaí.

Dessa forma, não havendo impugnação
do Parquet, tem-se por nula a sentença que
reviu decisão transitada em julgado proferida
pelo Juiz substituto, encerrando a atividade
jurisdicional de primeira instância, pois não é
atribuição do Juiz titular da comarca rever
decisões de colega de igual instância que o
substituiu no Plantão Forense, ainda mais sem
provocação do titular do direito, no caso o
Ministério Público.

Fiel a essas considerações e a tudo mais
que dos autos consta, dou provimento ao agra-
vo, para cassar a decisão que reviu sentença
proferida pelo Juiz Substituto durante o Plantão
Forense, mantendo-se, por conseguinte, a pro-
gressão do regime prisional e o trabalho externo
concedidos nessa decisão.

Custas, ex lege.

É como voto.

-:::-

DANO QUALIFICADO - SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL - DOLO - CULPA - ILÍCITO CIVIL -

MATERIALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA - PERÍCIA - NÃO-REALIZAÇÃO - ABSOLVIÇÃO 
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- O crime de dano só é punível a título de dolo; assim, em caso de culpa, configura-se apenas
o ilícito civil.

- O crime de dano é de natureza material, de efeitos permanentes. Seus vestígios constituem,
propriamente, a infração, não se podendo dar por comprovada sua materialidade sem a reali-
zação da indispensável perícia para constatá-la.

- Não basta, para a condenação, a certeza da autoria, uma vez que a materialidade também é
indispensável.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2.0000.00.504761-4/000 - Comarca de Visconde do Rio Branco -
Relatora: Des.ª MARIA CELESTE PORTO

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 2.0000.00.504761-4/000, da
Comarca de Visconde do Rio Branco, sendo
apelante Floremil de Oliveira Júnior e apelado
Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
acorda, em Turma, a Quinta Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
DAR PROVIMENTO.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Alexandre Victor de Carvalho, e dele partici-
param os Desembargadores Maria Celeste
Porto (Relatora), Antônio Armando dos Anjos
(1º Vogal) e Vieira de Brito (2º Vogal).

O voto proferido pela Desembargadora
Relatora foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2005.
- Maria Celeste Porto - Relatora.

Notas taquigráficas

A Sr.ª Des.ª Maria Celeste Porto - Trata-se
de apelação interposta por Floremil de Oliveira
Júnior, que, inconformado com a r. sentença de f.
58/63, interpôs o recurso de f. 64v, por ter sido
condenado nas sanções do art. 163, parágrafo
único, II, c/c o art. 61, I, ambos do CP, à pena pri-
vativa de liberdade de dois anos e três meses de
detenção, em regime inicial semi-aberto, e ao
pagamento de 25 dias-multa, no mínimo legal.

Nas razões recursais, f. 70/71, a defesa
pugna pela absolvição do apelante, alegando

que o incêndio por ele causado foi resultado de
sua negligência, ao deixar o cigarro aceso sobre
a cama, embaixo da qual havia guardado dois
litros de cachaça, e sair para a rua sem se dar
conta do perigo, sendo certo que a figura pela
qual foi condenado não admite a modalidade
culposa, mas somente o elemento subjetivo do
dolo. Ademais, acrescenta que a materialidade
não restou comprovada, ante a ausência de
perícia técnica num delito que, inquestionavel-
mente, deixa vestígios.

Em contra-razões, f. 73/76, sustenta o
ilustre representante do Ministério Público o
provimento do apelo absolutório. No mesmo
sentido é o parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, que diverge apenas quanto à
caracterização do dolo na conduta do recor-
rente (f. 82/85-TJ).

É o sucinto relatório.

Presentes os pressupostos de sua admis-
sibilidade, conheço do recurso.

Não foram argüidas preliminares, nem
tampouco vislumbro qualquer nulidade a ser
declarada de ofício, motivo pelo qual passo ao
imediato exame do mérito recursal.

Inconformada, insurge-se a defesa con-
tra o decreto monocrático que condenou
Floremil de Oliveira Júnior nas sanções do art.
163, parágrafo único, II, c/c o art. 61, I, ambos
do CP, ao argumento de que não restou devi-
damente comprovado o dolo de sua conduta
nem tampouco a materialidade do delito, uma
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vez que imprescindível em delitos que deixam
vestígios laudo pericial de constatação.

Após minuciosa e detida análise dos
autos, na esteira do órgão ministerial de ambas
as instâncias, vejo que razão lhe assiste no
pleito absolutório.

Muito embora a autoria do delito reste
inconteste pelas próprias confissões do
apelante (f. 23 e 39), restam dúvidas acerca do
elemento subjetivo e da materialidade.

Sabe-se que o crime de dano, previsto no
art. 163 do CP, só é punido a título de dolo, ou
seja, se a vontade do agente se dirige con-
scientemente a ofender certo bem jurídico.

Data venia, não comungo do entendi-
mento de que o simples fato de destruir, inuti-
lizar ou deteriorar coisa alheia implique, neces-
sariamente, vontade de causar prejuízo, pois,
no próprio caso dos autos, os fatos se mostram
como mero desdobramento de uma conduta
negligente e irresponsável, punível somente na
seara civil.

Conforme o apurado, no dia 4 de fevereiro
de 2002, por volta das 14h30min, no Município de
Visconde do Rio Branco/MG, Floremil de Oliveira
Júnior, completamente embriagado e após brigar
com sua amásia, deixou o cigarro sobre a cama e
saiu para a rua, esquecendo-se de que havia
guardado, debaixo do referido móvel, dois litros de
cachaça. Certo é que, quando voltou ao imóvel,
que alugava de Nivaldo Carlos Miranda, encon-
trou-o em chamas e destruído, como noticiam as
fotos de f. 8/10.

In casu, não foi apresentada qualquer
prova capaz de desconstituir sua versão,
mostrando-se os dizeres da vítima, de que
Floremil havia gritado pela rua que atearia fogo
na casa, como mera conjectura, talvez fruto de
rumores na vizinhança (f. 24 e 47), tal qual a
afirmação da inicial de que o acusado teria
espalhado álcool pela casa.

Ademais, importante destacar que o crime
de dano é de natureza material, de efeitos per-

manentes. Seus vestígios constituem, propria-
mente, a infração. Por isso, não se pode dar por
comprovada sua materialidade sem a realização
da indispensável perícia para constatá-la.

A perícia é um meio de prova a que se
atribui um valor especial. Tanto é que o Código
de Processo Penal, em seu art. 158, não per-
mite que a confissão do acusado a substitua.

Consiste ela em um exame elaborado
por pessoa, em regra, profissional, sobre
circunstâncias ou situações que tenham
relevância para o processo. Nada mais é do
que o documento elaborado pelos peritos, o
qual deve conter a descrição minuciosa do
objeto examinado, fotografias, etc. Ou seja, é
indispensável que sejam apontadas as per-
cepções colhidas, descrevendo, de forma técni-
ca, o objeto examinado.

O fato de o caso analisado ter ocorrido em
uma comarca do interior, onde nem sempre se
encontram peritos oficiais, não justifica a acei-
tação das fotos colhidas como se fossem um
laudo pericial. A lei exige esse tipo de prova em
crimes que deixam vestígios. Portanto, já pre-
vendo esse tipo de situação, abre exceções para
que outras pessoas, de curso superior, façam as
vezes de peritos, elaborando laudos que este-
jam ligados ao seu conhecimento técnico.

Assim, indispensável a comprovação
pericial do resultado danoso, para que se possa
reconhecer a materialidade do crime de dano.

Confira-se:

O apelante, com o objetivo de empreender
fuga da Cadeia Pública de Porto Ferreira,
acabou por serrar duas barras de ferro da
grade da cela X-10...
No entanto, em se tratando de crime de dano,
delito material por excelência, sempre deixa
vestígios. Imprescindível, portanto, prova peri-
cial, ex vi dos arts. 158 e 564, III, b, ambos do
CPP.
Acontece que, no caso em apreço, a perícia não
foi concretizada. A autoridade policial limitou-se a
elaborar um auto de avaliação de serviço de
solda efetuado na reparação de duas barras de
ferro, estimado em R$ 60,00.
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Ora, esse auto de avaliação de nada serve,
pois não relata em que consistiu o dano. É
preciso que não se confunda perícia para
constatar o dano com a avaliação do serviço
para reparar esse dano. Aquele é um auto em
que se descrevem observações do perito,
enquanto este é o valor estimado do serviço
para repará-lo. O corpo de delito se comprova
através da perícia, sendo certo que o laudo
deve registrar a existência e a realidade do
próprio delito.
Bem por isso a jurisprudência, inclusive do
STF, nunca dispensou o exame de corpo de
delito nas infrações desse tipo (RT, 522/396;
579/348; STF, HC 56.140, RHC 62.743/9;
JUTACrim, 76/251 e 81/534).

Com efeito, em não sendo elaborado o exame
pericial, a materialidade do crime previsto no
art. 163, parágrafo único, do CP, não restou
comprovada (TACrimSP, AC 1.028.567/2, Rel.
Juiz San Juan França, Bol. IBCCrim, 52/184).

Por assim entender, dou provimento ao
recurso, para absolver Floremil de Oliveira Júnior
das sanções do art. 163, parágrafo único, II, do
CP, nos termos do art. 386, VI, do CPP.

É como voto.

Custas, ex lege.

-:::-

ROUBO QUALIFICADO - EMPREGO DE ARMA - CONCURSO DE PESSOAS - AUDIÊNCIA -
OITIVA DE TESTEMUNHA - DEFENSOR PÚBLICO - PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA -

INAPLICABILIDADE - AUTORIA - VALORAÇÃO DA PROVA - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL -
DELAÇÃO - CONDENAÇÃO - ARMA DE FOGO - POTENCIALIDADE LESIVA - PERÍCIA -

CAUSA DE AUMENTO DE PENA - CARACTERIZAÇÃO

- A Defensoria Pública é entidade una e indivisível, não determinando a lei processual a aplicação
da identidade física a seus integrantes, de forma que a realização de audiência para a oitiva de
testemunhas com a presença de defensor diferente do que fora nomeado não macula a validade
do ato processual.

- A confissão extrajudicial, somada à delação de co-réu, que não se exime da responsabilidade
pelo delito, torna certa a autoria, mormente quando não provado o álibi alegado - coação.

- Para o reconhecimento da comparsaria, desnecessário que o agente pratique atos de execução,
bastando a contribuição para o sucesso da empreitada criminosa.

- A configuração da exasperante relativa ao emprego de arma, por seu caráter objetivo,
depende, além da prova da utilização da arma, da comprovação de sua capacidade vulnerante.

- Não é necessária a comprovação da capacidade lesiva da arma para que incida a qualificadora
disciplinada no art. 157, § 2º, do CP, sendo suficiente o uso do artefato para intimidar a vítima
e causar-lhe maior temor (Desembargador Ediwal José de Morais).

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2.0000.00.511073-0/000 - Comarca de Passos - Relator: Des. ELI
LUCAS DE MENDONÇA

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Criminal nº 2.0000.00.511073-0/000,
da Comarca de Passos, sendo apelantes Roberto

Aparecido Ribeiro e outros e apelado Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, acorda, em
Turma, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais REJEITAR
PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO.
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Presidiu o julgamento o Desembargador
Eli Lucas de Mendonça (Relator), e dele parti-
ciparam os Desembargadores Ediwal José de
Morais (Revisor) e Eduardo Brum (Vogal).

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2005.
- Eli Lucas de Mendonça - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Eli Lucas de Mendonça -
Apelação interposta por Roberto Aparecido
Ribeiro, Wendel Garcia Lima e Cássio Leandro
Antônio, inconformados com a r. sentença, f.
152/166, que os condenou como incursos nas
sanções do art. 157, § 2.º, I e II, do CP, às
penas de cinco anos e quatro meses, regime
semi-aberto, e 13 dias-multa, no mínimo legal.
Negados os benefícios da substituição da pena,
do sursis e do apelo em liberdade.

Narra a denúncia:

...em data de 07.08.04, por volta de 1h, no Posto
Oásis I, de propriedade de Nilson José do
Nascimento, situado na Rua Dr. Carvalho nº 99,
o denunciado Wendel Garcia Lima, usando na
cabeça uma touca preta tipo ninja, dirigiu-se a pé
em direção ao frentista Wesley Lopes Oliveira e
anunciou o assalto; contudo, como a vítima não
escutou bem, indagou-lhe do que se tratava,
momento em que aquele sacou uma arma de
fogo, apontando-a ao frentista, e efetuou um dis-
paro contra ele, tiro esse pegou no caixa e veio a
alojar-se na parede do estabelecimento. Ato con-
tínuo, Wendel caminhou até o caixa e subtraiu de
lá cerca de R$ 250,79, oportunidade em que
Wesley e outro frentista, de nome Antônio Carlos
de Oliveira, se esconderam. Ao sair do local,
Wendel disparou outro tiro. Ao fugir, ele se
deparou com a viatura da Polícia Militar, tendo
então corrido até a Rua Cel. João de Barros,
oportunidade em que, na altura da Panificadora
Mamata, entrou num veículo Fiat Tempra, placa
ECT-0997, onde se encontravam os demais
denunciados, que o aguardavam, tendo o veícu-
lo empreendido alta velocidade, sendo persegui-
do por várias viaturas que já tinham sido noti-
ciadas do assalto, até que na Avenida Francisco
Avelino Maia o motorista do Tempra bateu o
carro. Ao saírem deste, os denunciados foram
cercados e presos. Junto com Wendel foi encon-
trada a quantia de R$ 191,00.

Intimações regulares.

Preliminarmente, às f. 227/228, alegam
os apelantes nulidade do processo, reiterando
as alegações finais de f. 139/151. No mérito,
pleiteiam a absolvição por insuficiência pro-
batória e, alternativamente, a desclassificação
para roubo simples com relação ao apelante
Wendel Garcia Lima e para favorecimento real
quanto aos apelantes Roberto Aparecido
Ribeiro e Cássio Leandro Antônio.

Apelo contra-arrazoado, f. 230/232, opor-
tunidade em que se requer a rejeição da prelimi-
nar e, no mérito, o desprovimento do recurso, no
que aquiesce a d. Procuradoria-Geral de Justiça,
f. 245/246.

É o relatório.

Conheço do recurso, presentes os pres-
supostos de admissibilidade e processamento.

Não procede a preliminar de nulidade do
processo por “mácula à tipicidade de ato proces-
sual” (sic), argüida ao fundamento de que a
audiência de oitiva das testemunhas foi acompa-
nhada por outro Defensor Público que não o
nomeado, sem colher sua assinatura. Justifico.

Observo que, quando da realização da
audiência (f. 125/133), os apelantes estavam
devidamente acompanhados de Defensor
Público nomeado para aquele ato, o qual atestou
sua presença assinando todos seus termos,
assegurando o cumprimento do contraditório e
da ampla defesa.

Ademais, é irrelevante que a audiência
tenha sido realizada por Defensor que não aquele
nomeado, pois a Defensoria Pública é entidade
una e indivisível, à qual a lei processual penal não
determina a aplicação do princípio da identidade
física dos seus membros, que exercem o ofício
em nome da instituição.

Rejeito, pois, a preliminar.

O Sr. Des. Ediwal José de Morais - De
acordo.
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O Sr. Des. Eduardo Brum - De acordo.

O Sr. Des. Eli Lucas de Mendonça - Vou
ao mérito.

Materialidade inconteste, comprovada
pelo auto de apreensão (f. 21), termo de resti-
tuição (f. 30) e perícia do local (f. 32/35).

No tocante à autoria, é absurdo falar em
ausência de provas a confirmá-la. Na verdade,
ela se revela pela confissão do apelante
Wendel na fase inquisitiva (f. 11). Destaco os
seguintes trechos:

...Roberto sugeriu a prática de um roubo; que
Roberto já tinha no interior do seu veículo uma
touca preta e uma pistola; que o declarante
quis relutar em praticar o roubo, porém, como
está passando por dificuldades financeiras,
acabou por aceitar o convite; que ficou combi-
nado que o assalto seria praticado no Posto
Oásis I, situado na Rua Dr. Carvalho, e
Roberto e Cássio o aguardariam ali nas imedi-
ações, a fim de lhe dar fuga; que o declarante
se dirigiu ao citado posto, tendo colocado a
touca na cabeça e ocultado a arma sob sua
veste; que, chegando a esse posto, se dirigiu
ao caixa, onde se encontravam dois rapazes;
que o declarante falou para o rapaz do caixa
lhe entregar o dinheiro ali existente, e ele
começou a rir para o declarante, e por isso
sacou a arma e efetuou o disparo; que, após
efetuar o disparo, os rapazes do posto cor-
reram para o interior do estabelecimento,
ocasião em que o declarante foi até a gaveta
do caixa e dali retirou todo dinheiro existente;
(...) foi até o local onde seus comparsas o
aguardavam e entrou no veículo, tendo
Roberto empreendido fuga em alta velocidade
(...); jogou o dinheiro no mato, sendo que esse
dinheiro foi encontrado pelos militares e
apreendido; que, em sua posse, foi arrecadada
a touca preta usada na prática do roubo (...); o
dinheiro obtido na prática do crime seria dividi-
do em partes iguais... (grifei).

Nesse quadro, a confissão espontânea,
exarada no calor dos acontecimentos, rica em
pormenores, inclusive delatando os co-réus e
com perfeito ajuste do conjunto probante, tem
indiscutível valor.

A jurisprudência é pacífica em considerar
como prova apta a condenar a incriminação do
co-réu.

A delação do co-réu, admitindo sua partici-
pação no delito, não procurando inocentar-se
e apontando, ainda, a culpa do comparsa
mostra como importante elemento probatório,
máxime tendo tal delação sido feita na esfera
judicial, sob o crivo do contraditório
(RJDTACrim, 31/247).

Assim, embora tenha se retratado em
juízo, ao fundamento de que fora coagido a
confessar - lesões constatadas no exame de
corpo, f. 20 dos autos em apenso -, a suposta
coação, in casu, não retira a veracidade da con-
fissão extrajudicial, pois confirmada pela prova
testemunhal, sobrevinda ao crivo do contra-
ditório, tudo a demonstrar a autoria.

O depoimento da vítima Wesley Lopes
Oliveira, f. 126/127, é totalmente convergente e
firme em apontar o apelante Wendel como
autor do delito:

... a máscara que o réu que chegou armado ao
posto trajava era da cor preta, tipo ninja, ape-
nas com abertura nos olhos e na boca; (...)
que eu reconheço o acusado Wendel Garcia
Lima como sendo o acusado que chegou
armado ao posto de gasolina, pela sua altura
e também por sua voz, que ouvi na presente
oportunidade e tenho certeza absoluta que era
ele que estava armado no dia dos fatos e efe-
tuou os disparos de arma de fogo contra
minha pessoa; que eu não tenho como reco-
nhecer os outros dois acusados, porque eles
não se encontravam no posto de gasolina no
momento do assalto... (grifei).

É a jurisprudência do extinto Tribunal de
Alçada do Estado de Minas Gerais:

Depoimento da vítima. Valor probante. Ônus da
prova. Em crime contra o patrimônio perpetrado
na clandestinidade, a palavra da vítima tem
mais credibilidade que a do acusado, ao qual
compete o ônus da prova para desconstituir a
autoria do delito a ele imputada (2ª Câm. Crim.,
Ap. Crim. nº 246.670-2, RJTAMG, 70/392).

Não é só.
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O policial militar Mário Rosa Silva, f. 128,
afirmou que viu os apelantes empreenderem
fuga em um veículo que foi perseguido e cerca-
do pela polícia, esclarecendo, ainda, que os
fugitivos foram identificados como sendo os
apelantes, Roberto Aparecido Ribeiro, Cássio
Leandro Antônio e Wendel Garcia Lima, e que,
na posse deste, foram apreendidos o dinheiro e
a touca utilizada para cometer o crime:

...que eu posso afirmar que a vítima reconheceu
o acusado Wendel como sendo a pessoa que
chegou armada ao posto de gasolina, anunciou
o assalto e efetivamente fez os disparos de
arma contra sua pessoa; que eu reconheço
todos os três acusados aqui presentes como
sendo as pessoas que foram presas no dia dos
fatos (...) avistaram um rapaz descendo essa
rua correndo (...); viu que aquele rapaz se atirou
para o interior de um veículo Fiat Tempra, cor
preta, que saiu dali em alta velocidade; que a
guarnição passou a perseguir aquele veículo
(...); que esse veículo Fiat Tempra foi cercado na
Avenida Comendador Francisco Avelino Maia,
nas proximidades da Rua da Praia, onde foi
abandonado por seus ocupantes, os quais
foram abordados, sendo identificados como
Roberto Aparecido Ribeiro, Cássio Leandro
Antônio e Wendel Garcia Lima (...); na posse do
conduzido Wendel foi encontrada a importância
de R$ 191,00 em dinheiro e uma touca preta,
tipo “ninja”, sendo que essa touca foi arrecada-
da no bolso da calça desse conduzido... (decla-
rações confirmadas em juízo) (grifei).

Portanto, emerge dos autos que os
apelantes agiram com unidade de desígnios e
divisão de tarefas, em que cada um deles con-
tribuiu para o sucesso da empreitada criminosa -
Wendel executou a subtração e a violência contra
a vítima, cabendo a Roberto e Cássio dar cober-
tura e assegurar a fuga -, impondo, assim, atribuir
a todos os agentes a conduta incriminada.

Suficiente a prova, afasto a reclamada
absolvição.

Noutro vértice, quanto à tipicidade, nego
o decote das majorantes.

Considero que a circunstância prevista
no inc. I do § 2º do art. 157 do CP é puramente
objetiva, refere-se à arma e “tem sua razão de

ser no perigo real por que passa o ofendido no
momento da realização do crime” (cf. Celso
Delmanto, Código Penal Comentado, Renovar,
p. 277), e não subjetiva, que diga respeito à
capacidade de infundir medo à vítima, situação
já prevista no caput do art. 157.

A configuração da exasperante, por seu
caráter objetivo, depende da utilização da arma
e de prova que informe sua capacidade vulne-
rante para que se estabeleça, com a certeza
necessária, que tinha aptidão para tanto no
curso da execução do crime do roubo.

In casu, restaram comprovados o uso da
arma e sua potencialidade lesiva, pois a vítima
confirmou os disparos, e a perícia constatou, no
local dos fatos, a presença de projétil.

Demais disso, eficazmente comprovado
o prévio vínculo psicológico entre os apelantes,
o que caracteriza o concurso de agentes.

Portanto, fica definida a tipicidade do
delito de roubo majorado pelo emprego de arma
e concurso de agentes, afastadas as teses
defensivas da desclassificação para o crime de
roubo simples e favorecimento real.

Lado outro, o crime se consumou.

Os apelantes tiveram a posse da res furtiva,
ainda que por breve momento. Tanto assim que,
após a subtração, fugiram, só sendo presos em vir-
tude da pronta ação da Polícia Militar.

O roubo consumou-se no momento em
que a vítima perdeu a posse de seu bem - ainda
que tenha sido recuperada em virtude da
perseguição e prisão dos apelados -, o que efe-
tivamente ocorreu. Basta que, como no caso,
tenha cessado a violência, e o poder de fato
sobre a res tenha se transformado de detenção
em posse. Não há, portanto, falar em desclas-
sificação, pois, após a violência e a subtração
da res, houve posse da coisa, até o flagrante.

É o norte jurisprudencial:

O roubo se consuma no instante em que o
ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia
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subtraída mediante grave ameaça ou violência.
Para que o ladrão se torne possuidor, não é pre-
ciso, em nosso Direito, que ele saia da esfera de
vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário,
basta que cesse a clandestinidade ou a violên-
cia, para que o poder de fato sobre a coisa se
transforme de detenção em posse, ainda que
seja possível ao antigo possuidor retomá-la pela
violência, por si só ou por terceiro, em virtude de
perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa
em seu poder traduz inequivocamente a
existência de posse. E a perseguição - não
fosse a legitimidade do esforço imediato - seria
ato de turbação (ameaça) à posse do ladrão
(RT, 733/592).

O roubo está consumado no instante em que
o agente se torna, mesmo que por pouco
tempo, possuidor da res subtraída mediante
grave ameaça ou violência. A rápida recupe-
ração da coisa e a prisão do autor do delito
não caracterizam a tentativa (RT, 741/594).

Ainda que assim não fosse, a eg. Terceira
Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça,
recentemente, uniformizou a posição do Tribunal
sobre o tema ao decidir recurso de embargos de
divergência - EREsp. 235.205, Relatora Ministra
Laurita Vaz -, asseverando que “a consumação
do crime de roubo não requer a posse tranqüila
do bem roubado, nem mesmo a saída desse bem
da chamada ‘esfera de vigilância da vítima”.

De resto, as penas fixadas para cada um
dos apelantes em cinco anos e quatro meses
de reclusão e 13 dias-multa, no mínimo legal,
são condizentes às condutas incriminadas.

Mantenho o regime carcerário - semi-
aberto - devidamente justificado na r. sentença,
bem como nego a pretendida substituição da
privativa de liberdade por restritivas de direitos,
tendo em vista o quantum de pena aplicado e
as circunstâncias do crime (praticado mediante
violência e grave ameaça).

São os fundamentos pelos quais nego
provimento ao recurso, mantendo intacta a r.
sentença prolatada.

O Sr. Des. Ediwal José de Morais -
Acompanho o voto do eminente Relator: a pre-

liminar deve ser rejeitada, já que não houve nuli-
dade, a desclassificação não é possível, pois
ficaram provadas as qualificadoras do roubo e a
participação de todos os agentes, e não há como
decotar a majorante relativa ao uso da arma,
visto que este restou comprovado.

Confirmo as razões do Relator, discor-
dando, entretanto, da justificativa apresentada
para a negativa do decote da qualificadora refe-
rente à arma, sem, contudo, divergir da decisão
do voto.

Uma vez que o dispositivo penal dá
destaque ao simples uso de arma para que
fique configurada a majorante, depreende-se
que o intuito da norma não se liga à eventual
capacidade lesiva do meio utilizado, mas ao
fundado temor que a arma possa causar.

Dessa forma, não é necessária compro-
vação da capacidade lesiva da arma para que
incida a qualificadora, sendo suficiente o uso do
artefato para intimidar a vítima, causando-lhe
maior temor:

O reconhecimento da causa especial de
aumento de pena prevista no inc. I, § 2º, do art.
157 do CP prescinde de comprovação pericial
da potencialidade lesiva da arma usada na
prática delinqüencial (STJ, 5ª T., REsp.
190.593, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j.
em 18.03.99, DJU de 03.05.99, p. 171).
Em sede de crime de roubo, a ausência de
apreensão da arma e o exame de sua idonei-
dade são irrelevantes à configuração da quali-
ficadora, uma vez que, mesmo de brinquedo,
descarregado ou quebrado, o revólver qualifica
o delito, valendo pelo seu poder intimidatório e
quebrantamento da resistência da vítima, que
é o que importa para tornar mais temível o
agente e impor-lhe punição mais severa (RJD,
27/168).

Portanto, comprovado o uso de arma na
empreitada delitiva, capaz de diminuir a resis-
tência da vítima e possibilitar o sucesso da
empreitada, atende-se à finalidade objetiva da lei,
devendo ser considerada a causa de aumento
correspondente.
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Para tal comprovação, não é necessário
que haja apreensão, perícia ou disparo, bastando
a prova do uso da arma.

A qualificadora deveria, então, incidir no
caso, mesmo na falta do disparo, visto que ficou
comprovada pelos depoimentos e até pelas
palavras do acusado Wendel Garcia Lima às f.
11-11v:

...que o declarante se dirigiu para o citado posto,
tendo colocado a touca na cabeça e ocultado a
arma sob sua veste; que, chegando a esse
posto, se dirigiu ao caixa, onde se encontravam
dois rapazes; que o declarante falou para o rapaz

do caixa lhe entregar o dinheiro ali existente, e
ele começou a rir para o declarante, e, por isso,
sacou a arma e efetuou um disparo.

Pelo exposto, acompanho o voto do
Relator, ressalvando que a qualificadora da
arma deveria incidir mesmo na falta do disparo,
pois restou inconteste sua utilização.

Com essas razões, nego provimento ao
apelo.

Custas, na forma da lei.

O Sr. Des. Eduardo Brum - De acordo.

-:::-

CORRUPÇÃO PASSIVA - DETETIVE - POLÍCIA CIVIL - ATO DE OFÍCIO - PRISÃO EM FLA-
GRANTE - LAVRATURA - NÃO-REALIZAÇÃO - CRIME IMPOSSÍVEL - ABSOLVIÇÃO

- Sendo o réu detetive da Polícia Civil, ao qual foi imputada a conduta de não ratificar a prisão
em flagrante, deixando de lavrar o auto de flagrante, mediante solicitação de vantagem indevi-
da, imperiosa é sua absolvição pelo crime de corrupção passiva, porquanto, embora de
natureza formal, não se caracteriza tal delito na hipótese de a providência exigida ser impos-
sível de cumprimento por não estar ao alcance da pessoa a quem é solicitada. 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0079.96.020989-2/001 - Comarca de Contagem - Apelante:
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Apelado: Emídio Estevam da Silva - Relatora: Des.ª
MÁRCIA MILANEZ 

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, 9 de agosto de 2005. -
Márcia Milanez - Relatora.

Notas taquigráficas 

Assistiu ao julgamento, pelo apelado, a
Dr.ª Rosiane Ferreira Duarte. 

A Sr.ª Des.ª Márcia Milanez - Emídio
Estevam da Silva, Gilberto Pegado Cortez e
Nilton Diogo Ribeiro, qualificados nos autos,

foram denunciados, os dois primeiros, pela
prática da conduta tipificada no art. 317, § 1º, do
CP, e o terceiro, como incurso nas sanções do
art. 333, § 1º, do Estatuto Repressivo. 

Narra a exordial que, na data de 12 de
março de 1996, os acusados Emídio e Gilberto,
na condição de policiais civis, teriam aceitado
promessa de pagamento oferecida por Nilton
Diogo Ribeiro, a fim de que deixassem de
realizar atos de ofício relacionados com o exer-
cício da profissão. 

A MM. Juíza da 3ª Vara Criminal da
Comarca de Contagem julgou improcedente a
acusação, absolvendo Emídio Estevam da
Silva, com fulcro no art. 386, IV, do CPP. Insta
salientar que aos outros co-réus restou decreta-
da a extinção da punibilidade, em face dos
respectivos óbitos (f. 170 e 167). 
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Inconformado com a r. decisio, o ilustre rep-
resentante ministerial manifestou o desejo de
recorrer, à f. 347, apresentando razões às f.
359/369, nas quais se pugnou pela condenação de
Emídio nos exatos termos da exordial acusatória.

As contra-razões defensivas, de f. 372/376,
combatem tal pedido e seus pilares, requerendo
seja mantida a absolvição do acusado.

Em parecer de f. 382/384, o ilustre procu-
rador de justiça opina pelo conhecimento e
provimento do recurso ministerial. 

É o relatório sucinto.

Conheço do recurso interposto por
estarem presentes os pressupostos objetivos e
subjetivos de admissibilidade, sendo ele próprio
e tempestivo. 

Trata-se de processo regular, ausentes
quaisquer causas de nulidade. 

Conforme se depreende do arcabouço
probatório, na data de 12 de março de 1996 os
policiais civis Emídio e Gilberto teriam aceitado
promessa de pagamento do valor de R$
5.000,00, oferecida por Nilton Diogo Ribeiro,
para que deixassem de realizar atos de ofício
relacionados com o exercício da profissão. 

Segundo apurado, a Corregedoria de
Polícia Civil recebeu denúncia anônima no Disque-
Cidadão acerca desse suposto fato delitivo, razão
pela qual se instaurou o competente inquérito poli-
cial para sua apuração.

Constatou-se, pois, que os detetives civis
Emídio e Gilberto prenderam em flagrante delito
a pessoa de Almerinda Ribeiro Ferreira,
porquanto teriam encontrado certa quantidade
de maconha em seu quintal. Esta, por sua vez,
teria afirmado que a droga pertencia a José Pires
do Prado, vulgo “Maloca”, que delatou o acusa-
do Nilton Diogo Ribeiro, vulgo “Dioguinho”, como
proprietário da droga. Dessa forma, os policiais
“levaram para averiguação”, na 4ª Delegacia
Distrital de Contagem, as pessoas acima citadas,
acompanhadas de seus causídicos.

Nesse momento, os detetives Emídio e
Gilberto teriam exigido R$ 5.000,00 do terceiro
denunciado, Nilton Ribeiro, a fim de que ele não
fosse envolvido no inquérito policial pelos fatos
supra-relatados. 

A MM. Juíza da 3ª Vara Criminal da
Comarca de Contagem absolveu o ora apelado,
ao fundamento de que a ratificação ou não da
prisão de Nilton não lhe competia; portanto, a
escolha do acusado, para réu, na condição de
policial subalterno, não se mostrou correta. 

Inconformado com a sentença conde-
natória, o representante ministerial interpôs o
presente recurso, requerendo a condenação do
apelado nos exatos termos da exordial acusa-
tória, pedido que não vejo como prosperar; se
não, vejamos. 

As provas colacionadas aos autos não
permitem o atendimento de tal tese, razão pela
qual entendo que a douta sentenciante agiu cor-
retamente, uma vez que a omissão em deixar de
proceder à prisão do co-réu Nilton Diogo Ribeiro
seria ato de ofício inerente à função do delegado
de polícia, e não do detetive civil. Assim, ao
apelado cabia comunicar ao delegado os fatos
acima relatados e entregar-lhe a Comunicação
de Serviços de f. 43/44.

Percebe-se assim que, para a configu-
ração do delito em questão, mister que o ato
que deixou o réu de praticar seja compatível
com a função pública do acusado. 

Outro não é o entendimento do doutri-
nador Celso Delmanto, em sua obra Código
Penal Comentado, p. 634, ao transcrever a
seguinte jurisprudência: “Não se tipifica o crime
deste art. 317 se a execução dos atos não era
inerente à função e ofício do funcionário (TJSP,
RJTJSP 99/428)”. 

Nesse sentido, também se manifesta a
jurisprudência; se não, vejamos: 

Se o funcionário público executa outros atos,
não inerentes à sua função ou ao próprio ofício,
mesmo quando a sua qualidade facilite tal
cumprimento ou execução, falha definitivamente
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um dos extremos legais constitutivos do crime
de corrupção passiva (TJSP, AC, Rel. Des.
Gonçalves Santana, RT 381/52).

Esta Primeira Câmara Criminal assim
também já decidiu quando do julgamento da Ap.
Criminal nº 1.0000.00.236585-6/000, através de
voto de relatoria do em. Des. Zulman Galdino, o
qual entendo oportuno trazer à colação: 

Conforme se depreende do disposto no art.
317 do CP, o delito de corrupção passiva con-
figurar-se-á quando o agente “solicitar ou
receber, para si ou para outrem, direta ou indi-
retamente, ainda que fora da função, ou antes
de assumi-la, mas em razão dela, vantagem
indevida, ou aceitar promessa de tal van-
tagem”. Portanto, a solicitação ou recebimen-
to de vantagem indevida, obrigatoriamente,
deve relacionar-se com o exercício da função
pública exercida pelo agente, ou seja, em
razão de um ato de ofício. Ora, o acusado
exerce a função de escrivão judicial, não
sendo, pois, de sua atribuição, a liberação de
valor depositado em juízo para alguém. Isso
porque compete somente ao magistrado a
autorização do levantamento de depósito judi-
cial, mediante a assinatura do respectivo
alvará em favor do interessado. Esse é o
entendimento jurisprudencial: “A corrupção
passiva exige para a sua configuração a práti-
ca de atos de ofício, dando ensejo ao recebi-
mento de vantagem indevida. E por ato de ofí-
cio, consoante uniforme jurisprudência, se
entende somente aquele pertinente à função
específica do funcionário” (TJSP, AC, Rel.
Des. Cantidiano de Almeida, RT 390/100).
“Para a configuração do delito do art. 317 do
CP, é pressuposto indispensável que o ato
praticado seja legal e atinente ao ofício do
funcionário” (TJSP, Rev., Rel. Des. Arruda
Sampaio, RT 374/164).

Por fim, o Pleno do Supremo Tribunal
Federal já decidiu que: 

Para a configuração da corrupção passiva,
deve ser apontado ato de ofício do fun-
cionário, configurador de transação ou comér-
cio com o cargo então por ele exercido (APn
307-3/DF, j. em 13.12.94).

Assim, entendo que, in casu, não sendo
o detetive de polícia competente para decidir se
o acusado será mantido ou não preso, mas tão-
somente para o ato de encaminhar à delegacia
o suspeito do crime de tráfico, para que assim o
delegado de polícia decidisse se ratificaria ou
não a prisão, mandando, ou não, que fosse
lavrado o respectivo auto de prisão em flagrante
delito, não há crime de corrupção passiva a lhe
ser atribuído. 

Destarte, o pedido ministerial de conde-
nação, uma vez que o delito em tela é de
natureza formal, não merece prosperar,
porquanto “não ocorre o delito de corrupção
passiva, embora de natureza formal, consu-
mando-se pela simples solicitação, se esta é
impossível de ser cumprida, isto é, não estiver
ao alcance da pessoa que é solicitada” (TJSP,
RT 505/296). 

Imperiosa, assim, a mantença do r.
decisum, por seus próprios fundamentos jurídicos.

Ante o exposto, pedindo vênia à douta
Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do
recurso ministerial e nego-lhe provimento. 

Custas, ex lege. 

O Sr. Des. Gudesteu Biber - De acordo.

O Sr. Des. Sérgio Braga - De acordo. 

Súmula - À UNANIMIDADE, NEGARAM
PROVIMENTO.

-:::-

CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - AÇÃO PENAL
PÚBLICA - REPRESENTAÇÃO PELA VÍTIMA - REPRESENTANTE LEGAL - AUTONOMIA -

RENÚNCIA - DECADÊNCIA - PRAZO

- A representação do ofendido, necessária à instauração da ação pública, pode ser exercida por
ele, uma vez cessada sua incapacidade, por seu representante legal e, até mesmo, por curador
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Acórdão

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

Belo Horizonte, 4 de agosto de 2005. -
Beatriz Pinheiro Caires - Relatora.

Notas taquigráficas 

A Sr.ª Des.ª Beatriz Pinheiro Caires -
Conheço do recurso interposto, pois presentes
os pressupostos de admissibilidade a tanto
necessários. 

Revelam os autos que, nos idos de 1999, o
recorrido teria praticado o crime de atentado vio-
lento ao pudor contra a vítima, que contaria, ao
ensejo, 12 anos de idade, aproximadamente (f. 10
e 19), chegando o fato ao conhecimento da mãe
da menor apenas em novembro de 2001 (f. 19),
seguindo-se imediata oferta de representação
contra o dito ofensor (f. 4 e verso).

O inquérito daí decorrente permaneceu no
âmbito policial até 12 de maio de 2004 (f. 77v),
sendo encaminhado o processo à autoridade judi-
cial competente após a mãe da menor haver man-
ifestado a intenção de não mais desejar represen-
tar contra o agente em apreço (f. 76).

O Ministério Público pugnou, então, pelo
respectivo arquivamento provisório, porquanto,
a seu ver, a vítima poderia representar contra
seu dito ofensor, até seis meses após comple-

tar dezoito anos (f. 79), ou seja, 12.07.05 (f. 120-
TJ).

Para o douto Juiz monocrático, no entan-
to, em suma, “não existem dois direitos de inter-
posição de representação, um subsistindo inde-
pendentemente do outro”; assim, “o represen-
tante legal do menor é quem velará pelos dire-
itos dele, sendo a sua voz e mãos no mundo
jurídico”, não se podendo “postergar para anos
e anos à frente uma decisão que, na atual
quadra, está enfeixada, integralmente, em
mãos do representante legal do menor”. 

Assim convicto, ele houve por bem julgar
extinta a punibilidade do recorrido, por já “ultra-
passado o prazo legal de seis meses para o
oferecimento da representação necessária”,
fazendo-o com fincas no art. 107, IV (segunda
parte) e V, do CP (f. 81).

O Ministério Público recorreu (f. 85/87),
contando, na sua empreitada, com o apoio da
douta Procuradoria-Geral de Justiça (f.
118/120-TJ).

Ao exame dos autos, discordo da
solução encontrada no 1º grau da jurisdição,
lembrando, de pronto: 

De qualquer maneira por que o fato seja levado
ao conhecimento da polícia, por quem de direito,
fica satisfeito o requisito da representação, que
tem por fim, apenas, impedir a iniciativa espon-
tânea ou por ato voluntário do Poder Público,
em caso em que prepondera o interesse da
família. A decadência do direito de represen-
tação só ocorre quando, no período de seis
meses, perpetrado o delito de ação privada,
sobre ele não se dá conhecimento, por pessoa

especial. Diversos dispositivos do Código de Processo Penal, v. g., arts. 33, 34, 38 e 50, levam
ao reconhecimento da autonomia do direito de cada um oferecer representação, sendo que a
renúncia de um não importa, necessariamente, na impossibilidade do exercício do direito por
outro, devendo cada caso ser visto à luz da lei. 

- O prazo decadencial não flui na situação em que o direito ainda não pode ser exercitado, só
após, portanto, cessado o óbice, tanto o decorrente da idade, como o de enfermidade. 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0079.03.083167-5/001 - Comarca de Contagem -
Recorrente: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Recorrido: Larry Fernando Primão da
Costa - Relatora: Des.ª BEATRIZ PINHEIRO CAIRES 
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com qualificação legal, à autoridade pública
competente para o processo (STF, j. em
24.06.1953; RF 157/379) - Walter P. Acosta, 16.
ed., O Processo Penal, Coleção Jurídica da
Editora do Autor, 1984, p. 160, verbete 115.

Como a representante legal da menor
representou contra o recorrido imediatamente
após haver tomado conhecimento da alegada
ofensa ao pudor de sua filha (f. 4v, 10 e 19), não
se pode falar em extinção da punibilidade com
lastro no art. 107, IV, do CP. 

Quanto à renúncia do direito de queixa
(inc. V), perpetrada por RC, mãe da menor (f.
76 e 10, respectivamente), é incorreto dizer
que, por si só, seja suficiente a tolher qualquer
iniciativa judicial que se mostrasse interessante
à última, relativamente à atitude dita adotada
pelo recorrido em detrimento de seu pudor. 

A propósito, leciona Fernando Capez:

Cuidando-se de menor de dezoito anos ou, se
maior, de possuidor de doença mental, o
prazo não fluirá para ele enquanto não cessar
a incapacidade (decorrente da idade ou da
enfermidade), porquanto não se pode falar
em decadência de um direito que não se pode
exercer (Curso de Processo Penal, São
Paulo: Saraiva, p. 109). 

Anote-se, mais, mutatis mutandis: 

O direito de queixa ou de representação é
autônomo, podendo ser exercido independen-
temente pela vítima menor de 21 anos e maior
de 18 anos ou por seu representante legal, o
que significa a existência de dois prazos
(TJMG; RT, 621/349).

Os arts. 33, 34, 38 e 50 do CPP induzem a
reconhecer-se a autonomia do direito da vítima
e o de seu representante legal, de modo a
coexistirem paralelamente, subsistindo o direito
deste, ainda que haja aquela completado 18
anos e até a sua maioridade, aos 21 anos
(TJSP; RF 257/288).

O fato de a vítima de sedução, após completar 18
anos de idade, ter comparecido à polícia para
retratar-se, pretendendo retirar a queixa, não pro-
duz o menor efeito, ainda que tomada por termo

a retratação antes de oferecida a denúncia. É que
tal renúncia não excluirá o direito do seu repre-
sentante legal, nos termos do parágrafo único do
art. 50 do CPP (TJSP, 2ª Câmara Criminal,
acórdão de 24.3.1955; RF 160/361).

Vejam-se, por oportuno, os dizeres do
dispositivo antes assinalado, a bem demonstrar
a coexistência paralela dos direitos da vítima e
de seu representante concernentemente ao
assunto enfocado: 

A renúncia do representante legal do menor
que houver completado 18 anos não privará
este do direito de queixa, nem a renúncia do
último excluirá o direito do primeiro (CPP, art.
50, parágrafo único). 

Aliás, o direito de queixa, em casos como o
ora examinado, onde a menor em tela foi vista até
como portadora de “déficit mental leve a moderado
evidente ao leigo” (ACD - Sanidade Mental; f. 46-
47), poderia ser exercido por curador especial, à
luz do art. 33 do CPP, de dicção seguinte:

Se o ofendido for menor de 18 (dezoito) anos,
ou mentalmente enfermo, ou retardado men-
tal, e não tiver representante legal, ou colidi-
rem os interesses deste com os daquele, o
direito de queixa poderá ser exercido por
curador especial, nomeado, de ofício ou a
requerimento do Ministério Público, pelo juiz
competente para o processo penal.

Não há, pois, a meu ver, como prosperar
a respeitável decisão atacada, cumprindo-se
dar plena acolhida ao recurso ofertado pelo
Ministério Público, voltado apenas a que se
aguardem seis meses da data do atingimento
dos 18 anos de idade pela menor dita ofendida. 

Assim convicta, provejo o recurso aqui
ofertado, de molde a tornar sem efeito a
respeitável sentença hostilizada, arquivando-se,
provisoriamente, como solicitado pelo recorrente.

Votaram de acordo com a Relatora os
Desembargadores Reynaldo Ximenes Carneiro
e Herculano Rodrigues.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

-:::-
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FURTO - AÇÃO PENAL PÚBLICA - FIXAÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTE E
ATENUANTE - NÃO-CAPITULAÇÃO NA DENÚNCIA - REINCIDÊNCIA - RECONHECIMENTO

PELA SENTENÇA - ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

- Ante o comando do art. 385 do Estatuto Adjetivo, pode o juiz, de ofício, reconhecer as cir-
cunstâncias legais agravantes e atenuantes não articuladas expressamente na denúncia, por
se tratar de elementos acidentais, que não interferem na estrutura típica do delito.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2.0000.00.518544-2/000 - Comarca de Patos de Minas - Relator:
Des. WILLIAM SILVESTRINI

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 2.0000.00.518544-2/000, da
Comarca de Patos de Minas, sendo apelante João
Marcos Botelho e apelado Ministério Público do
Estado de Minas Gerais, acorda, em Turma, a
Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais REJEITAR PRELIMINAR
E NEGAR PROVIMENTO.

Presidiu o julgamento o Desembargador Eli
Lucas de Mendonça (Vogal), e dele participaram
os Desembargadores William Silvestrini (Relator)
e Walter Pinto da Rocha (Revisor).

O voto proferido pelo Desembargador
Relator foi acompanhado na íntegra pelos
demais componentes da Turma Julgadora.

Belo Horizonte, 5 de outubro de 2005. -
William Silvestrini - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. William Silvestrini - Apelação
interposta por João Marcos Botelho, incon-
formado com a r. sentença condenatória de f.
65/71, que julgou procedente a denúncia, sub-
metendo-o às sanções do art. 155, caput, c/c os
arts. 71, 61, I, e 65, III, d, do CP, aplicando-lhe
as penas de um ano e nove meses de reclusão,
em regime semi-aberto, e 40 dias-multa, pelo
mínimo legal.

Narra a denúncia que, no dia 30 de
dezembro de 2004, por volta das 10h50, na Av.
Brasil, nº 2.038, Bairro Brasil, em Patos de
Minas, o denunciado subtraiu, em proveito

próprio, três pares de sandália MR Rider, cinco
tinturas MR Maxton e duas tinturas MR Biocolor,
que se encontravam no interior de um caminhão
de entregas de mercadorias da empresa Martins,
figurando como vítima José do Carmo Neves.

A vítima estacionou o caminhão no local
mencionado, e, enquanto fazia entregas de
mercadorias, o denunciado furtou os objetos
citados e evadiu-se do local.

Nas mesmas circunstâncias de tempo, local
e modus operandi, por volta das 18h, na Rua Ana
de Oliveira, nº 274, próximo ao Mercado Principal,
Bairro Centro, em Patos de Minas, o denunciado
subtraiu, em proveito próprio, um fardo de fraldas
descartáveis, contendo nove pacotes, da marca
Turma da Mônica, que se encontrava no caminhão
da vítima supramencionada.

A Polícia Militar foi acionada e, de posse
das características do denunciado, realizou ras-
treamento, logrando êxito em prendê-lo em fla-
grante delito, bem como apreender parte da res
furtiva, a qual foi avaliada em R$ 103,80 e resti-
tuída à vítima.

O feito teve tramitação normal, e o sen-
tenciado foi regularmente intimado da r. sen-
tença (f. 74).

Em suas razões recursais de f. 79/83, o
apelante quer a nulidade da r. sentença, por ter
admitido a agravante da reincidência, não
incluída na denúncia.

Contrariedade, às f. 85/8, em óbvia infir-
mação, indo os autos à Procuradoria-Geral de
Justiça, que exarou o r. parecer de f. 95/98, pelo
desprovimento.
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Esse, resumidamente, é o relatório.

Conheço do recurso, estando presentes
os pressupostos de sua admissibilidade e
processamento, inclusive quanto à adequação
e tempestividade.

Sobre a desejada nulidade:

Diz o apelante que a r. sentença é nula,
por admitir a agravante do art. 61, I, do Codex,
modificando a denúncia, em que não constou
tal pedido.

Pela CAC de f. 55/57, não há dúvida de
que o apelante é reincidente, pois, poucos dias
antes dos fatos criminosos destes autos (ocorri-
dos em 30.12.04), recebeu condenação definiti-
va por outro crime contra o patrimônio, cujo
trânsito em julgado ocorreu no dia 17 do mesmo
mês e ano (f. 56).

Ora, as circunstâncias agravantes são
simplesmente:

...dados ou fatos, de natureza objetiva ou sub-
jetiva, que se acham ao redor do crime, mas
cuja existência não interfere na configuração do
tipo, embora agravem sua pena (Celso
Delmanto, Código Penal Comentado, 5. ed.,
Renovar, p. 119).

Data venia, é completamente equivocado
o desejo do apelante, pois as circunstâncias
legais (dentre elas a reincidência) não precisam
constar da denúncia, do mesmo modo que as
atenuantes.

De fato:

Nos crimes de ação pública, o juiz poderá (...)
reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha
sido alegada (regra do art. 385 do CPP).
Não caracteriza constrangimento ilegal o recon-
hecimento pela sentença de circunstância agra-
vante não capitulada na denúncia, pois pode ser
reconhecida de ofício pelo Juiz (art. 385 do
CPP), que não fica adstrito à classificação dada
pelo Ministério Público (STF, RT 787/536).

É o bastante, data venia, para rejeitar a
questão prejudicial.

O Sr. Des. Walter Pinto da Rocha - De
acordo.

O Sr. Des. Eli Lucas de Mendonça - De
acordo.

O Sr. Des. William Silvestrini - A propósito
da condenação. Dado o amplo efeito devolutivo
recursal (já que o apelante não questiona o méri-
to de sua condenação nem a dosimetria das
penas), noto que a materialidade delituosa não é
objeto de controvérsia, apresentando-se induvi-
dosa, ante o APF (f. 5/7), termos de apreensão (f.
13) e devolução (f. 13 e 15), avaliação de f. 27, ali-
ados às demais provas colhidas, inclusive aos
boletins de ocorrência de f. 9/12 e 21/23.

Quanto à autoria, o apelante (36 anos)
confessou-a, espontânea e sinceramente, quer
na fase extrajudicial, por ocasião de sua prisão
em flagrante (f. 7), quer na fase judicial, quando
do seu interrogatório (f. 44).

Dita confissão encontra-se plenamente har-
mônica e sintonizada com o conjunto probatório,
notadamente com o auto de apreensão da res furti-
va e o sumário de culpa (f. 53/54).

Tenho como plenamente satisfatórias e
convincentes as provas colhidas contra o
denunciado, ora apelante, e, a menos que seja
provada uma maquinação infernal ou uma
armação colossal contra ele, tudo leva a crer
que as ditas provas, reunidas sob o crivo do
contraditório, em qualidade e quantidade, difi-
cultam ou tornam praticamente impossível a
qualquer advogado provar a sua inocência.

A autoria, a materialidade e a culpabi-
lidade são inegáveis, encontrando-se estremes
de dúvidas, inexistindo excludente de ilicitude
ou culpabilidade, fazendo-se presente, indiscu-
tivelmente, a necessária e indispensável
certeza probatória, para fins condenatórios. 

Ante tais circunstâncias, incensurável a
punição, pois outra não poderia ser a conclusão
judicial, tratando-se de dois furtos simples con-
sumados, com a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão espontânea.
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Dosimetria das penas.

Também pelo amplo efeito devolutivo
recursal, verifico que a r. sentença monocrática
sopesou, criteriosa e adequadamente, para
cada uma das duas infrações, todas as circun-
stâncias judiciais do art. 59 do CP, seguindo o
critério trifásico do seu art. 68.

As penalidades básicas foram estabe-
lecidas pouco acima do mínimo legal, mas bem
abaixo de sua média aritmética, tendo em vista,
sobretudo, o grau de culpa e os maus
antecedentes do agente.

Na fase seguinte, a 2ª, também acerta-
damente, o MM. Juiz a quo compensou as cir-
cunstâncias legais agravante e atenuante.

Por fim, reconhecida a ficção jurídica pró-
delinqüente do crime continuado, foi adotada
uma só das penas carcerárias, com a elevação
mínima de 1/6, ao passo que as financeiras
foram somadas, em atenção ao comando do
art. 72 do CP.

Sobre o regime (semi-aberto) e a negativa
das benesses do art. 44, não poderia ser dife-
rente, dada a reincidência e os péssimos antece-
dentes do réu.

Ao ser negado o direito de recorrer em
liberdade, restou implicitamente negado o direito
ao sursis, o que foi feito também com acerto.

Sobre a capitulação criminosa, o correto
é: “art. 155, caput (duas vezes), c/c os arts. 71,
61, I, e 65, III, d, do CP”.

Ante tais fundamentos, acolhendo o r.
parecer do ilustre Procurador de Justiça, nego
provimento ao recurso, mantendo integral-
mente a r. sentença hostilizada.

Custas, ex lege, pelo apelante.

O Sr. Des. Walter Pinto da Rocha - De
acordo.

O Sr. Des. Eli Lucas de Mendonça - De
acordo.

-:::-

RECEPTAÇÃO - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR -
CONCURSO MATERIAL - AQUISIÇÃO DO BEM - ORIGEM ILÍCITA - 

CIÊNCIA POSTERIOR - CONDENAÇÃO

- Incide nas sanções dos arts. 180 e 311 do CP, em concurso material, quem adquire veículo de
um estranho, sem exigir-lhe a entrega do respectivo documento de transferência, e depois,
tomando conhecimento de sua origem ilícita, procede à sua descaracterização e o oculta. 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0026.03.006975-6/001 - Comarca de Andradas - Apelante: Dênis
Marcondes - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relator: Des. GUDESTEU BIBER 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a Primeira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, incorporando neste o
relatório de f., na conformidade da ata dos julga-
mentos e das notas taquigráficas, EM NEGAR
PROVIMENTO, À UNANIMIDADE.

Belo Horizonte, 6 de setembro de 2005. -
Gudesteu Biber - Relator.

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Gudesteu Biber - Dênis
Marcondes, já qualificado nos autos, foi denunci-
ado na Comarca de Andradas como incurso nas
sanções dos arts. 180 e 311 do CP. Conforme a
peça vestibular, em dia não definido do mês de
janeiro de 2003, o denunciado, residente naque-
la cidade, dirigiu-se à cidade de Moji-Guaçu/SP
com a finalidade de adquirir um veículo usado
numa feira livre que ali sempre acontecia ou
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acontece. Lá, comprou de um estranho um
veículo marca VW/Gol, cor branca, chassi
9BWzzz377VP633672, placa BVZ-9913, pela
quantia de R$ 8.500,00. Ficou avençado entre
eles que o pagamento seria feito em duas parce-
las, a primeira no ato da transação, em dinheiro
de contado, no valor de R$ 5.000,00, e o restante
através de cheque com 30 dias. 

O vendedor vigarista entregou-lhe as
chaves do veículo e saiu para buscar o documento
de transferência do carro, e tomou rumo ignorado.

Para não ficar no prejuízo, o denunciado
levou o bem para a cidade de Andradas, arrancou
as placas originais e colocou no lugar outras de
carro diferente. Ato seguinte, escondeu-o na casa
de um irmão, até que foi descoberto pela polícia.

Finda a instrução criminal, acabou con-
denado à pena privativa de liberdade de quatro
anos de reclusão, em regime prisional aberto, e
ao pagamento de 60 dias-multa, no patamar
mínimo para o dia-multa.

Inconformado, interpôs o réu recurso de
apelação para a Superior Instância, postulando
a absolvição sob a alegação de ter adquirido o
veículo de boa-fé e também por não existir nos
autos uma só prova de haver ele alterado os
sinais identificadores. 

O recurso foi contra-razoado, tendo a
douta Procuradoria de Justiça, nesta Instância,
opinado pelo seu conhecimento e improvimento.

É o relatório. 

Preliminarmente, conheço do recurso,
presentes os pressupostos objetivos e subje-
tivos de admissibilidade. 

A pretensão recursal de absolvição do
réu não tem a menor procedência, pois que as
provas dos autos evidenciam com absoluta
segurança o comportamento criminoso.

Os fatos articulados na peça vestibular
foram confessados pelo réu no auto de prisão
em flagrante. Não foi interrogado porque, logo

depois de se livrar solto mediante fiança,
mudou-se para os Estados Unidos, segundo
certidão do oficial de justiça. 

De acordo com sua versão, em dia não
identificado do mês de janeiro de 2003, foi à cidade
de Moji-Guaçu/SP com o intuito de adquirir um
carro usado, visto que, além de trabalhar na
Prefeitura Municipal da cidade de Andradas/MG,
exercia o comércio de compra e venda de veícu-
los. Chegando lá, dirigiu-se a uma feira livre onde
adquiriu de um estranho um veículo VW/Gol pela
quantia de R$ 8.500,00, pagando à vista e em din-
heiro R$ 5.000,00, o restante seria resgatado em
30 dias. O vendedor imediatamente entregou-lhe
as chaves do carro e saiu dissimuladamente para
buscar o respectivo documento de transferência.
Como depois de uma hora o falso proprietário não
mais apareceu, ele levou o veículo para a casa de
sua irmã, residente em Moji-Guaçu. No dia
seguinte, um domingo, procurou um despachante
para saber se havia alguma pendência sobre o
referido bem, tendo a triste notícia de ser o carro
objeto de furto. Em vez de procurar a Delegacia de
Polícia para denunciar o fato e deixar o carro ali
depositado, Dênis simplesmente levou-o para a
cidade de Andradas e o escondeu na residência de
seu irmão João Elvis Marcondes, na Vila Camargo
(f. 8/9).

Aorigem ilícita do bem é indiscutível, porque
o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de
Polícia da cidade de Itapira/SP pela sua propri-
etária, Josiele Torres, revela que o veículo foi furta-
do no dia 29 de novembro de 2002 (f. 70).

É possível que, nos primeiros instantes
da transação, o réu estivesse agindo de boa-fé.
Mas, ao ocultar o veículo na residência do
irmão, na cidade de Andradas, depois de tomar
ciência de sua procedência ilícita, inquestio-
navelmente cometeu o crime de receptação na
modalidade de “ocultar”. 

Ocultar coisa que sabe ser produto de crime é
subtraí-la das vistas de outrem; é colocá-la em
lugar onde não possa ser encontrada; ou apre-
sentá-la por forma que a torne irreconhecível,
tudo fazendo difícil ou impossível a recupe-
ração (Magalhães Noronha, Direito Penal, 28.
ed. v. 2, p.499).
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Configura-se o delito de receptação dolosa
quando, após ter recebido a coisa e desco-
brindo o agente a sua origem delituosa, a
oculta (JUTACrim 93/196).

No tocante ao delito previsto no art. 311
do CP, também não tem razão a defesa. 

A materialidade do delito está demonstrada
de maneira inquestionável pelo laudo de vistoria,
no qual consta que o veículo VW, cor branca, ano
de 1997, apresentava as placas dianteira e traseira
de nº GQT-4947 com tarjeta de “Jacutinga-MG”,
com lacre violado, sem pneu de estepe, macaco,
chave de rodas, freio manual quebrado (f. 68). A
sua placa original era BVZ-9913, da cidade de
Itapira/SP (f. 68).

A autoria é induvidosa, porque a placa
GQT pertencia a um veículo Volkswagen/Fusca
encontrado desmontado dentro da oficina
mecânica do acusado. Aliás, dois detetives
encarregados de levantar as suas atividades
descobriram que Dênis Marcondes, vulgo
“Denão”, estaria envolvido em furtos e/ou des-
manches de veículos.

Sem dúvida alguma, incide nas sanções
dos arts. 180 e 311 do CP, em concurso materi-
al, quem adquire veículo de um estranho, sem
exigir-lhe a entrega do respectivo documento
de transferência e depois, tomando conheci-
mento de sua procedência criminosa, altera-lhe
os sinais identificadores externos e o oculta na
residência do irmão. 

O veículo é identificado externamente por
meio das placas dianteira e traseira, cujos
caracteres o acompanharão até a baixa do
registro. Tipifica, portanto, a conduta prevista

no art. 311 do CP a adulteração ou remar-
cação desses sinais identificadores, bem
como daqueles gravados no chassis ou no
monobloco (arts. 114 e 115 do Código de
Trânsito Brasileiro) (STJ, RT, 772/541). 
Tipifica, em tese, o delito descrito no art. 311
do CP a adulteração de placa numerada
dianteira ou traseira, consistente na remoção
de parte da tinta de determinada letra, trans-
formando-a em outro símbolo alfabético (STF,
HC 79.780-6/SP, Rel. Min. Octávio Galloti,
DJU de 18.02.00, RT, 783/563). 

As placas do veículo automotor integram o
conceito de sinal identificador para os fins do
art. 311 do CP. Sua adulteração, dessa forma,
enseja a incidência da hipótese incriminadora
(TFR, 4ª Região, AP.2000.04.01.019164,
Rel.ª Juíza Tânia Terezinha Cardoso Escobar,
DJU de 21.03.01, RT, 791/723). 

Para a caracterização do delito previsto no
art. 311 do CP, basta a adulteração ou remar-
cação de qualquer sinal identificador do
veículo, entre eles as placas dianteira e tra-
seira do automóvel (TJSP, RT, 794/593). 

Assim, diante de prova tão imbatível, não há
como se admitir a pretensão recursal da defesa.

Isto posto, acolhendo na íntegra o pare-
cer do douto Procurador de Justiça, nego provi-
mento ao recurso. 

Custas, ex lege. 

A Sr.ª Des.ª Márcia Milanez - De acordo. 

O Sr. Des. Sérgio Braga - De acordo. 

Súmula - À UNANIMIDADE, NEGARAM
PROVIMENTO.

-:::-

ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - TROCA DE PLACAS -
DOLO - CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO

- Incide na sanção do art. 311 do CP quem troca as placas de seu carro por outras pertencentes
a automóvel legalizado. A conduta incriminada pelo tipo do art. 311 do CP não exige finalidade
específica de agir, bastando o dolo, que é a vontade de alterar ou remarcar o número ou sinal. 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.00.063918-7/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelantes:
Manoel Messias de Barros, Luiz José de Andrade - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas
Gerais - Relator: Des. PAULO CÉZAR DIAS 
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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 agosto de 2005. -
Paulo Cézar Dias - Relator.

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Paulo Cézar Dias - O
Ministério Público ofereceu denúncia contra
Manoel Messias de Barros e Luiz José de
Andrade, já qualificados nos autos, dando-os
como incursos nas sanções do art. 311, caput,
c/c o art. 29, ambos do CP. Narra a denúncia
que, em meados do mês de novembro de 1999,
os denunciados, agindo em comunhão de von-
tades e unidade de desígnios, adulteraram as
placas identificadoras originais do veículo auto-
motor WV Kombi, cor bege, ano de fabricação
1978, chassi BH 552167. 

O MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Belo Horizonte condenou os réus,
nos termos da preambular acusatória, impondo-
lhes a pena de três anos de reclusão e 30 dias-
multa, substituída a pena privativa de liberdade
por duas penas restritivas de direitos. 

Inconformados, recorrem os apelantes,
pugnando por sua absolvição ou, alterna-
tivamente, pela desclassificação para o delito de
falso material ou de estelionato. Sustentam que a
sentença não pode prosperar, pois, “conforme
demonstrado e fartamente provado, os apelantes
agiram isoladamente sem que pudessem auferir
de tais condutas a intenção de utilização de
meios fraudulentos para fins de associação ao
crime organizado”. Por fim, requerem a con-
cessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contra-arrazoado o apelo, subiram os
autos, e, nesta instância, manifestou-se a douta
Procuradoria de Justiça pelo seu desprovimento.

Conheço do recurso, pois presentes os
requisitos legais de sua admissibilidade. 

A materialidade do delito está fartamente
demonstrada pelo boletim de ocorrência (f. 6/7),
pelo auto de apreensão (f. 17) e pelo laudo de
vistoria de f. 49/59. A autoria também restou
comprovada nos autos, inclusive pela própria
confissão dos acusados.

Por outro lado, não há falar que a condu-
ta dos apelantes não configura o crime do art.
311 do CP. O tipo objetivo do art. 311, no dizer
de Delmanto (Código Penal Comentado, 5. ed.,
Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 551), é adul-
terar (falsificar, contrafazer) ou remarcar (mar-
car de novo) número de chassi ou qualquer
sinal identificador de veículo automotor (carro,
motocicleta, ônibus, caminhão, etc.), de seu
componente (portas, motor, vidros, etc.) ou
equipamento (tudo aquilo que serve para
equipar, prover). 

As placas são o principal sinal identificador
externo de qualquer veículo automotor. Portanto,
sem dúvida alguma, incide na sanção do art. 311
do CP quem troca as placas de seu carro por out-
ras pertencentes a automóvel legalizado.

Nesse sentido é a jurisprudência de nos-
sos tribunais: 

O veículo é identificado externamente por
meio das placas dianteira e traseira, cujos
caracteres o acompanharão até a baixa do
registro. Tipifica, portanto, a conduta prevista
no art. 311 do CP a adulteração ou remar-
cação desses sinais identificadores, bem
como daqueles gravados no chassi ou no
monobloco (arts. 114 e 115 do Código de
Trânsito Brasileiro) (STJ, RT 772/541). 

As placas do veículo automotor integram o
conceito de sinal identificador para os fins do
art. 311 do CP. Sua adulteração, dessa forma,
enseja a incidência da hipótese incriminadora
(TFR, 4ª Região, AP. 2000.04.01.019164,
Rel.ª Juíza Tânia Terezinha Cardoso Escobar,
DJU de 21.03.01, RT 791/723).

Para a caracterização do delito previsto no art.
311 do CP, basta a adulteração ou remarcação
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de qualquer sinal identificador do veículo, entre
eles as placas dianteira e traseira do automóv-
el (TJSP, RT 794/593).

É irrelevante, outrossim, o fato de os acu-
sados não terem intenção de utilização de meios
fraudulentos para fins de associação ao crime
organizado. Com efeito, a conduta incriminada
pelo tipo do art. 311 do CP não exige finalidade
específica de agir, bastando o dolo que é a von-
tade de alterar ou remarcar o número ou sinal,
condutas essas proibidas em si mesmas.

Pois bem, o que se vê é que restou con-
figurado às inteiras o delito do art. 311 do CP,

não havendo que se falar na desclassificação
do delito para falso material ou estelionato.
Incensurável, assim, a condenação lançada
pelo MM. Juiz de primeiro grau. 

Com tais considerações, nego provimen-
to ao recurso. 

Custas, na forma da lei. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Kelsen Carneiro e Antônio
Carlos Cruvinel. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

PROCESSO PENAL - CITAÇÃO - AUSÊNCIA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU -
CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO-OCORRÊNCIA - ADITAMENTO DA DENÚNCIA -

FUNDAMENTAÇÃO - DESNECESSIDADE - PROVA - AUTORIA - MATERIALIDADE - TESTEMUNHA -
CONDENAÇÃO - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - SUBSTITUIÇÃO - NÃO-CABIMENTO

- O comparecimento espontâneo do acusado em juízo supre a falta de citação, uma vez que no
Direito Processual Penal vigora o princípio da instrumentalidade das formas. 

- O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade do juiz, que
poderá indeferi-las quando as julgar protelatórias, desnecessárias ou ainda considerar que de
alguma forma tumultuem o transcurso processual, não caracterizando tal negativa cerceamen-
to de defesa. 

- O despacho que recebe o aditamento da denúncia não precisa ser motivado, por tratar-se de
decisão interlocutória simples, em que se verifica apenas a existência das condições da ação. 

- Não se desincumbindo o réu de provar sua inocência e comprovadas a autoria e a materialidade
através de um conjunto probatório harmônico e coeso, não há falar em absolvição, sendo também
impossível a substituição da pena privativa de liberdade, uma vez que o quantum da condenação
ultrapassa quatro anos e a medida não se mostra recomendável.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.01.090334-2/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante:
Luiz Eustáquio Gonçalves Damásio - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relator:
Des. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª
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 REJEITAR PRELIMINARES
E NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2005.
- Antônio Carlos Cruvinel - Relator.
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Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Antônio Carlos Cruvinel -
Presentes os pressupostos de sua admissibi-
lidade, conhece-se do recurso. 

Ascendem os autos do processo a este
egrégio Tribunal de Justiça em virtude de recur-
so de apelação interposto por Luiz Eustáquio
Gonçalves Damásio, condenado como incurso
nas sanções dos arts. 304 e 311, ambos do CP,
c/c os arts. 29 e 61, I, também do CP, tudo em
concurso material, à pena de cinco anos e 10
meses de reclusão, em regime fechado (sen-
tença f. 215/224). 

Sustenta o apelante, às f. 245/249, preli-
minarmente, ausência de citação válida, não
sendo dada a ele oportunidade de exercer os
direitos da ampla defesa e do contraditório, bem
como a ocorrência de cerceamento de defesa,
uma vez que os pedidos de diligências, impre-
scindíveis na busca da verdade, feitos às f.
123/124 dos autos, não foram atendidos,
requerendo a nulidade da sentença. 

Quanto ao mérito, alega, em síntese, que
foi incluído no processo após aditamento da
denúncia, não fundamentando a decisão a con-
tento qual teria sido a sua participação nos fatos;
que jamais poderia ter sido condenado pela práti-
ca do delito de uso de documento falso, já que
em momento algum referidos documentos
estiveram em seu poder, sendo condenado por
conta de uma falsa acusação feita por Magno,
inexistindo provas nos autos acerca de sua par-
ticipação no evento danoso, requerendo por fim
a absolvição, ou a desclassificação para o tipo
penal de mera participação, ou ainda a aplicação
de uma pena “socioeducativa”, por ser primário e
de bons antecedentes.

Analisa-se primeiro a preliminar da
ausência de citação válida, e, pelo que se vê,
razão não assiste ao apelante. 

Realmente, Luiz Eustáquio Gonçalves
Damásio não foi citado, mas percebe-se que foi
ele procurado em seu endereço, não sendo
encontrado (f. 1.148/v). 

Contudo, sabendo da ação penal que
tramitava perante o Juízo da Terceira Vara
Criminal da Comarca de Belo Horizonte, com-
pareceu espontaneamente ao interrogatório
anteriormente designado, tomando ciência da
acusação e podendo exercer a ampla defesa e
o contraditório, uma vez que negou todos os
fatos que lhe foram imputados, contratando
advogado, não havendo prova de qualquer tipo
de prejuízo que possa ele vir a ter sofrido,
devendo ser observado, in casu, o princípio pas
de nullité sans grief. 

Do mesmo modo, é sabido que o com-
parecimento espontâneo do autor supre a falta
de citação, uma vez que no Direito Processual
Penal vigora o princípio da instrumentalidade
das formas. 

Rejeita-se essa preliminar. 

Quanto à preliminar de cerceamento de
defesa pela negativa de realizações de diligên-
cias, razão também não lhe assiste. 

O magistrado da causa deve zelar pelo
regular andamento do feito, na medida em que
o mesmo preside o processo (art. 251 do CPP),
cabendo-lhe a livre convicção na apreciação da
prova, não sendo obrigado a acolher o pedido
desta ou daquela diligência. 

O deferimento de diligências é ato dis-
cricionário do juiz, que poderá indeferi-las quan-
do as julgar protelatórias, desnecessárias, ou
ainda que de alguma forma tumultuem o tran-
scurso processual, não caracterizando tal inde-
ferimento cerceamento de defesa. 

Eis a jurisprudência: 

Indeferimento de diligência. Discricionariedade
do juiz. Cerceamento de defesa não configura-
do (STJ, REsp. 564.642/SP, Rel. Ministro José
Arnaldo da Fonseca, j. em 03.02.04). 

Rejeita-se também essa preliminar. 

Quanto ao mérito, melhor sorte não lhe
assiste. 
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O aditamento da denúncia, que incluiu o
apelante no processo, foi recebido à f. 110, e
nesse momento não é necessária maior funda-
mentação acerca de tal recebimento, uma vez
que a verdade acerca dos fatos virá à tona ao
longo da instrução processual. 

Trata-se de uma decisão interlocutória
simples, sem conteúdo decisório, evitando-se
pré-julgamento do processo, dispensando-se
qualquer motivação, já que nesse momento
confere-se, apenas, a presença das condições
da ação penal. 

Eis a jurisprudência: “O despacho que
recebe a denúncia dispensa fundamentação,
dada sua natureza de interlocutória simples”
(RT 683/356-7). 

A materialidade encontra-se comprovada
às f. 56-59 e 70-72. 

Quanto à autoria, pelo que se depreende
dos autos, o apelante convidou Magno de
Oliveira Rezende para vender um veículo pro-
duto de furto, adulterando os sinais de identifi-
cação do veículo, fazendo inclusive uso de doc-
umentos falsos (CRLV). 

Apesar de haver versões diferentes, as
provas levam à conclusão da ocorrência dos
crimes, se não vejamos. 

Durante a fase inquisitorial Magno de
Oliveira Rezende, co-réu, afirma que foi convi-
dado pelo apelante para vender o veículo furta-
do Fiat/Tempra, em troca de certa quantia em
dinheiro, e que ambos foram ao bar “Três
Meninas” pegar o documento do carro, verbis,
sendo tal depoimento ratificado em juízo: 

...que, o conduzido, (...) encontrou com seu
amigo de nome “Luiz de Tal”, (...) que este
perguntou ao conduzido se não estava inter-
essado em vender um veículo (...) que pode-
ria vender o veículo pela quantia de R$
14.000,00 (...) que o conduzido presente e
Luiz foram então buscar o documento com
outra pessoa...” (f. 04). 

Às f. 92/94, ele afirma que

...realmente na data dos fatos apanhou com
seu amigo “Luiz” o veículo Tempra com a
finalidade de vendê-lo para o próprio Luiz, (...)
que o carro era de Luiz (...)que o veículo e o
DUT foram repassados ao interrogando pelo
próprio Luiz (...) quando pegou o carro com
Luiz, este estava acompanhado do tal de Joel,
sendo que encontraram no bar Três Meninas,
onde Joel entregou a Luiz os documentos do
veículo Tempra, não pagando ou recebendo
nada do mesmo... 

Do mesmo modo, Fernando Lazarini de
Siqueira, testemunha que dirigiu o veículo para
Magno, afirma, à f. 03, que esse foi até sua
residência e pediu que ele o levasse até algu-
mas agências de venda de automóveis, pois
estava precisando vender um veículo
Fiat/Tempra, sabendo que ele seria vendido por
R$ 15.000,00, acrescendo à f. 165 

...que o acusado Magno na época falou que o
veículo Tempra era de um amigo dele e que
iria vender o carro para o mesmo (...) que os
dois acusados são conhecidos entre si...

Já o apelante simplesmente afirma que
encontrou com Magno quando ia jogar bola,
sendo surpreendido por uma pessoa de nome
“Joel de Tal”, que ofereceu um veículo roubado
para Magno vender, chegando até mesmo a pres-
enciar o repasse do documento para Magno.

Contrariamente do afirmado, Magno diz
que não conhece a pessoa “Joel de Tal”. 

Francisco de Oliveira Rates, condutor da
prisão, informa que desde o início Magno declar-
ou que estava vendendo o automóvel para a pes-
soa de Luiz, agindo como intermediador da
venda.

A sentença baseou-se no conjunto pro-
batório que comprova os delitos e a autoria, não
havendo falar em ausência de provas ou não-
cometimento do delito. 

O depoimento do apelante apresenta-se
isolado nos autos, e, pelo que se vê, os denun-
ciados acusam-se mutuamente, assumindo
Magno a sua culpa, indicando precisamente
como ocorrera o delito, bem como a participação
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de Luiz Eustáquio, não havendo, também, falar
em participação de menor importância.

A simples negativa do fato não se mostra
suficiente para isentar o acusado de uma con-
denação criminal, e, cabendo a ele o ônus de
provar a sua inocência, não logrou prová-la. 

Não conseguindo elidir as provas e
declarações que se afloram coerentes, a con-
denação se mostra imperativa. 

Por fim, descabido o pedido de substitu-
ição da pena, a uma, porque a pena aplicada é
maior que o máximo legal de quatro anos exigi-
dos para a possibilidade da substituição, ou
seja, pela vedação legal, e, a duas, porque o

apelante é reincidente, não sendo recomendáv-
el a pretendida substituição. 

Comprovada a autoria e materialidade do
delito, correta a condenação imposta pelo Juiz
monocrático. 

Nega-se provimento ao recurso. 

Custas, na forma da lei. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Erony da Silva e Paulo
Cézar Dias. 

Súmula - REJEITARAM PRELIMINARES
E NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - FORNECIMENTO GRATUITO -
ALICIAMENTO DE USUÁRIOS - USO DE ENTORPECENTES - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME -
IMPOSSIBILIDADE - APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA TÓXICA - INTENÇÃO DE USO PRÓPRIO -

AUSÊNCIA DE PROVA - CONDENAÇÃO

- O crime capitulado no art. 12 da Lei Antitóxicos, por ser de ação múltipla ou de conteúdo vari-
ado, abrange as condutas de vender e até mesmo fornecer, ainda que gratuitamente, substân-
cias entorpecentes, condutas essas suficientes à configuração do delito, mormente se com-
provado o aliciamento de usuários ao submundo da droga. 

- A apreensão, na residência de um dos acusados, de ínfima quantidade de maconha, aliada a
farto conjunto probatório formado por testemunhos isentos e pela própria confissão dos
envolvidos, no sentido da prática da traficância, dão ensejo à condenação pelo crime do art. 12
da Lei Antitóxicos, restando afastada a hipótese da desclassificação, por não comprovada a
intenção exclusiva de uso.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0000.00.351988-1/000 - Comarca de Além Paraíba - Apelante:
Ministério Público do Estado de Minas Gerais PJ 1ª V. Comarca Além Paraíba - Apelados: Alex Sandro
Cytrangulo, Remiton Carlos Souza Ferreira - Relator: Des. REYNALDO XIMENES CARNEIRO 

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 jul-

gamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-

dade de votos, EM DAR PROVIMENTO, EXPE-

DINDO-SE MANDADO DE PRISÃO.

Belo Horizonte, 4 de agosto de 2005. -
Reynaldo Ximenes Carneiro - Relator.

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro -
Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Minas Gerais con-
tra a r. decisão de f. 107/116, pela qual o il.
Magistrado singular procedeu à desclassificação
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do crime de tráfico, em razão do qual os acusados
Alex Sandro Cytrangulo e Remiton Carlos Souza
Ferreira foram denunciados, para o crime de uso
de entorpecentes, previsto no art. 16 da Lei
Antitóxicos, tendo sido infligida, ao primeiro, a
pena de 10 meses de detenção, a ser cumprida
em regime aberto, e 20 dias-multa, à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à
época dos fatos, tendo sido a pena privativa de
liberdade substituída por uma pena restritiva de
direitos, consistente na prestação de serviços à
comunidade; e ao segundo, a pena de 11 meses
de detenção, em regime aberto, sem direito à sub-
stituição da pena, bem como ao pagamento de 25
dias-multa, também à razão de 1/30 do salário
mínimo vigente à época dos fatos.

A acusação argumentou, em resumo,
que a prova dos autos seria forte no sentido de
que os apelados efetivamente comercializavam
drogas, porquanto, no caso de Remiton, houve
o reconhecimento, de sua parte, de que realiza-
va o comércio ilícito de entorpecentes e, no
caso de Alex Sandro, a admissão de que forne-
cia gratuitamente tóxico a jovens da cidade de
Além Paraíba, de forma habitual, em sua
própria residência. Ter-se-ia equivocado, pois, o
il. Magistrado singular, ao concluir tratarem as
condutas por aqueles desenvolvidas de simples
porte e uso ilegal de entorpecentes. A acusação
argumentou, ainda, que não seria correto o
entendimento segundo o qual o fornecimento
gratuito de entorpecentes somente configuraria
o crime de tráfico se este constituísse o meio de
vida do delinqüente, por inexistir no ordena-
mento jurídico semelhante causa de isenção de
pena; e, finalmente, que a lei penal reprime o
tráfico ilícito de entorpecentes não só na modal-
idade de venda, como também na de forneci-
mento gratuito, pedindo, por conseguinte, fos-
sem os apelados condenados como incursos
nas sanções do art. 12 da Lei 6.368/76. 

Foram os autos baixados em diligência a
pedido do d. Procurador de Justiça Rômulo Paiva
Filho, para que a defesa dos apelantes apresen-
tasse as contra-razões, determinando-se o prazo
de 30 dias para diligência, em 29.08.03.

Os autos foram baixados em diligência
para que os apelados apresentassem as contra-

razões em 29.08.03. Somente Alex Sandro
Cytrangulo as apresentou (f. 143, em 29.09.03),
pugnando pela manutenção da sentença, deter-
minada sua subida em 18.12.03, pelo d.
Magistrado (f. 147). Entretanto, ficaram os autos
extraviados na Secretaria em escaninho destina-
do a processos findos, segundo certidão de
20.09.04 (f. 148). Novamente determinada sua
remessa a este Tribunal (f. 149), constatou-se
que não foi cumprida a diligência por inteiro,
determinando, novamente, seu retorno à comar-
ca, para as contra-razões de Remilton Carlos
Souza Ferreira (f. 154). Sendo dada vista a seu
advogado através de publicação no Minas
Gerais, retornaram, novamente, os autos.

A seu turno, a d. Procuradoria de Justiça,
instada a se manifestar, pronunciou-se pelo con-
hecimento e provimento do recurso interposto (f.
163/165-TJ).

Conheço do recurso, presentes os pres-
supostos objetivos e subjetivos de admissibi-
lidade. 

Com efeito, o recurso interposto pelo
Ministério Público há que ser provido, porquanto
restou devidamente comprovado nos autos terem
os acusados praticado o crime descrito no art. 12
da Lei 6.368/76, afigurando-se-me inviável, com a
devida vênia ao il. Magistrado singular, a despeito
da brilhante sentença prolatada, após análise per-
cuciente da prova, o acolhimento da tese de des-
classificação para o delito capitulado no art. 16 do
referido Estatuto Antitóxicos.

É que, em análise das declarações
prestadas pelos acusados e também dos depoi-
mentos prestados pelas testemunhas, forçoso
convir que a conduta de ambos efetivamente se
amolda ao tipo incriminador do art. 12 da Lei
Antitóxicos. 

Infere-se dos autos que o acusado
Remiton, conhecido vulgarmente por “Pirata”,
foi flagrado com o porte de duas pequenas
buchas de maconha, quando se encontrava na
residência do acusado Alex Sandro, o qual con-
feccionara um cigarro da droga em questão,
tendo-o fornecido aos jovens L.S.F., A.M.A., de
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16 anos, e P.M.A., de 17 anos, os quais
estavam no referido local. 

Da prova testemunhal e da própria con-
fissão dos acusados é possível extrair-se,
ainda, que os jovens A., L. e P. tinham o hábito
de consumir maconha na residência de Alex
Sandro, a seu convite, o qual não escondeu tal
circunstância, a par de ter acrescentado que
também fazia uso do entorpecente juntamente
com os jovens. 

Das declarações de Remiton é possível
verificar que este realmente praticava o tráfico,
pois admitiu que comprava maconha de Jorge
Rodrigues Ferreira, vulgo “Verdião”, a transfor-
mava em diversas buchas de maconha e as
revendia ao preço de R$ 5,00 cada uma,
chegando a perceber cerca de R$ 80,00 por
semana, atuando, principalmente, na Praça
Coronel Breves, na cidade de Além Paraíba. 

Neste contexto, impõe-se assinalar não
pairar qualquer divergência a respeito propria-
mente da situação fática descortinada nos pre-
sentes autos, ocorrendo, em verdade, divergên-
cia quanto à perspectiva de sua interpretação,
mais especificamente, em qual modalidade típi-
ca se amoldaria a conduta dos acusados. 

Conquanto não se negue que o tráfico,
conforme realizado pelos acusados, fosse de
menor escala, jamais comparável àquele pratica-
do por contumazes delinqüentes, ou por grupos
muito bem organizados, também não se pode
olvidar que deverão os acusados suportar as con-
seqüências de seus atos ilícitos, e serem conde-
nados pelo tipo penal do art. 12 da Lei 6.368/76,
porquanto é evidente que buscou o legislador, ao
incriminar até mesmo a cessão gratuita de entor-
pecentes, evitar a disseminação do vício e o alici-
amento de novos usuários.

Ressalte-se que, no caso dos autos, os
acusados vendiam e forneciam a droga até
mesmo a menores, desconsiderando o fato de
possuírem estes personalidade ainda em for-
mação, posto que assim o fizessem para sus-
tentar o próprio vício, o que não afasta a sua
culpa. 

Por outro lado, nada impede o reconhe-
cimento do crime de tráfico em relação àquele
que também é confessadamente usuário de
substância entorpecente, conforme teriam afir-
mado os próprios acusados, o que, quando
muito, poderia vir em seu desfavor. 

Assim, a venda, bem como o ato de
fornecer drogas de forma gratuita a outrem, con-
figura a hipótese delitiva tipificada no art. 12 da Lei
Antitóxicos, já que a lei não faz distinção entre
fornecer gratuitamente e comercializar entorpe-
centes. Assim, ao punir a conduta de quem entre-
ga gratuitamente, a consumo de terceiro, substân-
cia entorpecente, visa a lei, de se repetir, impedir a
disseminação do vício com o surgimento de novas
vítimas do consumo de drogas.

A jurisprudência caminha neste sentido;
se não, veja-se: 

A condenação pelo crime de tráfico, que se
constitui também por fornecimento gratuito de
substâncias entorpecentes, não é vedada
pelo fato de ser o agente, além de traficante,
um viciado (TJSC, AC 22.720, Rel. Des.
Márcio Batista, JC 57/340).

Ainda sobre este assunto, confiram-se os
seguintes julgados:

Também quem fornece, ainda que gratuita-
mente, droga proibida, é traficante; e sua per-
iculosidade é ainda maior, pelo aliciamento
que faz de novas vítimas do vício (TACrimSP,
AC 200.271, Rel. Juiz Remo Pasqualini,
JUTACrim 53/307). 

Traficante não é apenas aquele que comercia
entorpecente, mas todo aquele que, de algum
modo, participa da produção e na circulação de
drogas, como, por exemplo, aquele que as tem
em depósito (TJRS, AC 69.100.048-3, Rel. Des.
Nilo Wolff, RJTJRS 151/216 e RF 320/237).

Ante o exposto, condeno os acusados
como incursos nas sanções do art. 12 da Lei
6.368/76 e, considerando a mesma análise das
circunstâncias judiciais procedida pelo il.
Magistrado singular, que são francamente
favoráveis, passo à nova dosimetria da pena em
relação ao acusado Alex Sandro Cytrangulo,
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devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal,
ou seja, em três anos de reclusão, pelo que a
torno definitiva nesse patamar, mesmo em face
da incidência da atenuante da confissão espon-
tânea, que não poderá conduzir a pena aquém
do mínimo, bem como ao pagamento de 50 dias-
multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao acusado Remiton Carlos
Souza Ferreira, também considerando a
mesma análise das circunstâncias judiciais
realizada pelo d. Juiz, as quais determinaram
certo agravamento na pena, em razão de sua
acentuada culpabilidade, tendo em conta que
exerceu negativa influência sobre os menores,
ao lhes revender cigarros de maconha, fixo a
pena-base em três anos e dois meses de
reclusão, a qual deve ser diminuída de dois
meses, em face da admissão da atenuante da
confissão espontânea, também se concre-
tizando em três anos de reclusão. A mesma
operação deve ser observada em relação à
pena de multa, que deverá se concretizar em 50
dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo vigente à época dos fatos. 

Deverão os acusados cumprir a pena em
regime integralmente fechado, sendo inviável a
substituição, a despeito dessa possibilidade em
algumas situações peculiares, pois que, no
caso dos autos, deve-se ter em mira a consta-
tação inequívoca de que eles, a par de prati-
carem o tráfico, aliciavam, de forma direcio-
nada, menores ao submundo das drogas, a
recomendar o cumprimento da pena em
cárcere fechado, de forma integral. 

Ante o exposto, dou provimento ao recur-
so, nos termos do presente voto. 

Expeça-se mandado de prisão. 

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Herculano Rodrigues e
Hyparco Immesi. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO, EXPE-
DINDO-SE MANDADO DE PRISÃO.

-:::-

HABEAS CORPUS - INVESTIGAÇÃO CRIMINAL - MINISTÉRIO PÚBLICO - SIGILO - DECRETAÇÃO
- ADVOGADO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO - INDEFERIMENTO - PRISÃO PREVENTIVA - REQUISI-

TOS - AUSÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - CONCESSÃO DA ORDEM

- As investigações quanto a possível prática de infrações penais podem se dar em sigilo, o que
impede que o advogado do investigado tenha acesso aos autos do inquérito, sem que isso
importe em qualquer lesão a direito. 

- Se os pacientes são acusados de crimes graves, mas há a possibilidade, aventada pela
própria autoridade coatora, de que a participação deles seja de menor importância, e se eles
são primários, têm bons antecedentes e residência fixa, cabe assegurar-lhes o direito de
responder ao processo em liberdade. 

HABEAS CORPUS Nº 1.0000.05.423542-9/000 - Comarca de Patos de Minas - Pacientes:
Ronan de Bessa Caixeta, Adailton Alves da Silva - Coator: JD V. Crim. Acid. Trab. Comarca de Patos
de Minas - Relator: Des. JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES 

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

CONCEDER A ORDEM PARCIALMENTE,

EXPEDINDO-SE ALVARÁ DE SOLTURA. 
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Belo Horizonte, 1º de setembro de 2005.
- José Antonino Baía Borges - Relator.

Notas taquigráficas 

Proferiu sustentação oral, pelo paciente,
o Dr. Américo Caixeta Santana. 

O Sr. Des. José Antonino Baía Borges -
Sr. Presidente, ouvi, atentamente, as palavras
do Dr. Américo Caixeta Santana em prol dos
pacientes Ronan de Bessa Caixeta e Adailton
Alves da Silva.

O meu voto é o seguinte:

Trata-se de habeas corpus impetrado em
favor de Ronan de Bessa Caixeta e Adailton
Alves da Silva, qualificados à f. 2. 

Em suma, alega o impetrante que, a
despeito de ser advogado dos pacientes, não
lhe está sendo permitido o acesso aos autos do
procedimento de investigação criminal contra
eles instaurado, no âmbito da 3ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Patos de Minas, em vir-
tude da decretação de seu sigilo. 

Tal fato, segundo o impetrante, além de
inconcebível, porquanto não se admite sigilo de
investigação levada a efeito pelo Ministério
Público, constitui flagrante violação do direito
constitucional à ampla defesa. 

Pede-se, ao final, seja cassada a decisão
judicial que decretou aludido sigilo. 

A eminente Desembargadora Beatriz
Pinheiro Caires, a quem os autos foram dis-
tribuídos no plantão de julho último, indeferiu o
pedido de liminar (f. 24/26). 

O impetrante comunicou a prisão dos
pacientes e reiterou o pedido de concessão da
liminar, com a expedição de alvará de soltura, ao
argumento de que eles são primários, possuem
bons antecedentes e residência fixa (f. 32).

O pedido foi novamente indeferido pela
eminente Desembargadora (f. 34/35). 

O impetrante voltou a peticionar nos
autos, pedindo, outra vez, a reapreciação do
pedido de liminar (f. 38/58). 

O MM. Juiz ofereceu informações, com
documentos (f. 60/126). 

A d. Procuradoria requereu informações
complementares (f. 128/129), as quais vieram
às f. 138/139, 142/159 e 173/174. 

A Procuradoria opinou pelo não-conheci-
mento da impetração ou pela denegação da
ordem (f. 160/167).

Decido. 

Primeiramente, no que toca à alegação
de que o sigilo das investigações a que estaria
procedendo a 3ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Patos de Minas não encontra
amparo legal, entende a d. Procuradoria que
não se tem como apreciar o pedido de sua
revogação neste Tribunal, sob pena de
supressão de instância, porquanto, segundo
informa a d. autoridade coatora, nenhum pedido
nesse sentido foi formulado em primeiro grau. 

De outro lado, ainda que se entenda que,
uma vez decretado o sigilo, não haveria neces-
sidade de se pedir a sua revogação, para só
então poder-se acionar o Tribunal, por meio do
habeas corpus, sem que houvesse a alegada
supressão de instância, tenho que, no caso, o
sigilo não há de ser cassado. 

É que tal medida, segundo informa a d.
autoridade coatora, fez-se necessária, no caso,
como forma de se permitir uma segura apu-
ração dos fatos que estavam a ocorrer no
Presídio Sebastião Satiro, em Pará de Minas,
tendo em vista que os pacientes, se tomassem
conhecimento dos depoimentos colhidos, pode-
riam exercer ameaças a testemunhas, como,
afinal, veio mesmo a ocorrer, até serem eles
preventivamente presos (f. 61). 

De outra parte, é bom lembrar que:

...não é direito líquido e certo do advogado o
acesso irrestrito a autos de inquérito policial
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que esteja sendo conduzido sob sigilo, se o
segredo das informações é imprescindível para
as investigações. O princípio da ampla defesa
não se aplica ao inquérito policial, que é mero
procedimento administrativo de investigação
inquisitorial. Sendo o sigilo imprescindível para
o desenrolar das investigações, configura-se a
prevalência do interesse público sobre o priva-
do (RMS 17.691/SC; Recurso Ordinário em
Mandado de Segurança 2003/0238100-0, Rel.
Min. Gilson Dipp, j. em 22.02.05, DJ de
14.03.05, p. 388).

No mesmo sentido: 

Administrativo. Investigações policiais sigilosas.
CF/88, Art. 5º, LX, e Estatuto da OAB, Lei
8.906/94.
1. O art. 20 do CPP, ao permitir sigilo nas inves-
tigações, não vulnera o Estatuto da OAB, nem
infringe a Constituição Federal.
2. Em nome do interesse público, podem as
investigações policiais revestirem-se de caráter
sigiloso, quando não atingirem o direito subjeti-
vo do investigado.
3. Somente em relação às autoridades judi-
ciárias e ao Ministério Público é que inexiste
sigilo. 
4. Sendo sigilosas as investigações, ainda não
transformadas em inquérito, pode a autoridade
policial recusar pedido de vista do advogado.
5. Recurso ordinário improvido (RMS 12.516/PR;
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança
2000/0112062-0, Rel.ª Min.ª Eliana Calmon, j.
em 20.08.02, DJ de 27.09.04, p. 282).

Não se pode esquecer, também, que não
há falar em cerceamento de defesa em virtude do
sigilo do procedimento de investigação criminal,
porquanto não há contraditório no inquérito.

Nesse diapasão: 

A inaplicabilidade da garantia do contraditório ao
procedimento de investigação policial tem sido
reconhecida tanto pela doutrina quanto pela
jurisprudência dos Tribunais (STF, RT 522/396).

De mais a mais, informa o MM. Juiz que a
denúncia já foi oferecida, tendo os pacientes livre
acesso aos autos da ação penal instaurada.

De outro lado, no que toca ao pedido de
revogação da preventiva, tenho que não se

pode desconhecer a gravidade dos delitos que
são imputados aos pacientes, nem das notícias
de que teriam eles, de alguma forma, tentado
tumultuar o curso da instrução.

Não obstante, a própria autoridade coa-
tora, na decisão em que decretou a segregação
cautelar, aventa a hipótese de que a partici-
pação dos pacientes possa ter sido de menor
importância, porquanto não descarta a possibil-
idade de terem eles apenas tolerado as práticas
delituosas que estariam ocorrendo na
Penitenciária. 

É evidente que não se está, aqui, con-
siderando que a omissão de diretores de um
presídio, que permitem a prática de crimes no
âmbito do estabelecimento prisional, seja algo
aceitável ou justificável. 

Mas é também evidente que o ato de tol-
erar determinadas condutas delituosas - con-
quanto, muitas vezes, caracterizador, por si só,
de um crime - é algo diverso de praticar tais
condutas, comissivamente, ou até mesmo de
liderar a sua prática. 

A par disso, os pacientes são primários,
possuem bons antecedentes e têm residência
fixa, o que, inegavelmente, os favorece. 

Desse modo, conquanto não negue,
volto a dizer, a gravidade dos delitos imputados
aos pacientes, entendo que é o caso de se lhes
permitir aguardar o julgamento em liberdade. 

Por força dessas razões, concedo parcial-
mente a ordem.

Expeça-se o alvará de soltura. 

O Sr. Des. Hyparco Immesi - De acordo. 

A Sr.ª Des.ª Beatriz Pinheiro Caires - Sr.
Presidente. Não sem antes registrar ter recebido
o memorial da lavra do ilustre advogado Dr.
Américo Caixeta Santana, que hoje nos brindou
com sua presença na tribuna, acompanho inte-
gralmente o voto do em. Relator. 
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Tive acesso aos autos, durante o plantão
forense, indeferi a liminar, por entender que era
de cautela aguardar as informações, e, agora,
não tenho motivos para me divorciar do sub-
stancioso voto do em. Relator. 

Concedo parcialmente a ordem. 

Súmula - CONCEDERAM A ORDEM
PARCIALMENTE, EXPEDINDO-SE ALVARÁ
DE SOLTURA.

-:::-

APROPRIAÇÃO INDÉBITA - RECURSO - ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO - LEGITIMIDADE -
ALEGAÇÕES FINAIS - PRAZO - IRREGULARIDADE - NULIDADE - NÃO-CARACTERIZAÇÃO -
ATO PROCESSUAL - FORMALIDADE - PRINCÍPIO DA VERDADE REAL - LAUDO PERICIAL -
PRESUNÇÃO RELATIVA - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - RETRATAÇÃO - VALORAÇÃO DA

PROVA - CONDENAÇÃO

- O assistente da acusação é parte legítima para recorrer contra a desclassificação do delito,
porque sua função não se restringe aos interesses relacionados à indenização ex delicto.

- O oferecimento tardio das alegações finais, desde que observada a ordem processual de apre-
sentação, constitui mera irregularidade, não ensejando o reconhecimento de nulidade.

- A processualística moderna repudia a exacerbação do apego à forma, em desprestígio à pri-
mazia do estabelecimento da verdade real, que se firma como o postulado norteador do direito
instrumental.

- O laudo pericial, devidamente subscrito por peritos oficiais, detém presunção juris tantum de
veracidade, exigindo da parte interessada prova robusta em contrário para desfazer-lhe a
natureza de elemento hábil à formação do convencimento.

- A retratação em juízo, desacompanhada de elementos de convicção aptos para conferir-lhe
credibilidade, não infirma a confissão extrajudicial.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2.0000.00.462782-1/000 - Comarca de Montes Claros - Relator:
Des. DELMIVAL DE ALMEIDA CAMPOS

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Criminal nº 2.0000.00.462782-
1/000, da Comarca de Montes Claros, sendo
apelantes: 1º) Guedes Paixão, assistente do
Ministério Público, 2º) Ministério Público do
Estado de Minas Gerais e 3º) Fábio Willian
Ribeiro Costa e apelados: os mesmos, acorda,
em Turma, a Quarta Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
REJEITAR PRELIMINARES E NEGAR PROVI-
MENTO AOS RECURSOS.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Eli Lucas de Mendonça (Revisor), e dele partic-
iparam os Desembargadores Delmival de

Almeida Campos (Relator, convocado) e
Eduardo Brum (Vogal).

Proferiu sustentação, pelo 3º apelante, o
Advogado Marcos Afonso de Souza.

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2005.
- Delmival de Almeida Campos - Relator, con-
vocado.

Notas taquigráficas

Sessão do dia 31.08.05

O Sr. Des. Delmival de Almeida Campos
- Registro ter ouvido com a maior atenção a
sustentação oral produzida da tribuna pelo
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nobre Advogado Prof. Marcos Afonso de Souza,
que foi meu guia e advogado nos idos de 1960,
quando resolvi fazer Direito. Depois, tive a
honra de tê-lo como meu colega, integrante do
colendo TRE/MG, nos idos de 1991, quando me
inclinei para ser Magistrado em vaga da OAB,
entidade essa em que Sua Excelência exerceu
com brilhantismo a Presidência. Dele recebi
substancioso memorial ontem, na sala de
sessões da 6ª Câmara Cível, após o seu térmi-
no, ao qual dei a melhor atenção.

A Promotora de Justiça da 2a Vara
Criminal da Comarca de Montes Claros ofere-
ceu denúncia contra Fábio Willian Ribeiro
Costa, reputando-o incurso nas sanções do art.
155, § 4º, II, do CP.

Recebida a denúncia, processou-se o
feito, sendo o réu, ao final, condenado por apro-
priação indébita (CP, art. 168), a um ano de
reclusão e 12 dias-multa, no mínimo legal, sub-
stituída a pena carcerária por prestação pecu-
niária em favor da vítima.

A assistente da acusação apelou, razões
às f. 512/516, alegando que o Juiz a quo, no
interrogatório do réu, disse que: “...nisso nem
seu advogado acredita”; que, no entanto, o
Magistrado “...naquilo acreditou e naquilo
assentou sua respeitável sentença, um verda-
deiro incentivo nesta época de impunidades,
aos mais de trezentos funcionários da
Recorrente, para que também, penalmente ile-
sos, furtem como o recorrido furtou” (f. 515, gri-
fos no original); que o delito praticado foi o de
furto, em concurso material; que o recorrido
agiu com perfídia ao dizer que a apelante pos-
suía um “caixa dois”.

A acusação apelou, razões às f. 521/523,
alegando, em preliminar, que faltaria à assistente
do Ministério Público interesse processual em
apelar; que, segundo o art. 91, I, do CP, uma das
conseqüências da condenação criminal é tornar
certa a obrigação à indenização do dano; que a
função do assistente não é auxiliar o Ministério
Público, mas tão-somente a de procurar defend-
er seu interesse na indenização do dano ex delic-

to, o que já ocorreu; que o recurso da assistente
da acusação não merece ser conhecido.

Contra-razões do réu, às f. 531/536, com
preliminar de intempestividade da apelação da
assistente da acusação; que a Súmula 448 do
STF prescreve que o prazo para o assistente
recorrer começa imediatamente após o tran-
scurso do estabelecido para o Ministério
Público; que o Ministério Público só manifestou
interesse em recorrer dois meses após a inti-
mação; que o prazo para a assistente da
acusação começou a correr em 22.07.02 (f.
505-v e 506/507), e esta apresentou intem-
pestiva apelação em 24.07.02 (f. 508); que o
recurso da assistente limitou-se tão-somente à
majoração das penas, não podendo o Tribunal
ampliar tal limite; que não é cabível a majoração
das sanções, nem a reclassificação do delito;
que na instrução criminal nada ficou provado
contra ele; que a apelante não pediu nova tipifi-
cação da conduta do réu; que o réu era utiliza-
do como “laranja” para fins da formação de um
“caixa dois” na empresa; que não havia razões
para o réu, simples empregado, emitir um
cheque vultoso (R$ 6.487,00) em favor da víti-
ma; que as notícias de jornais dão conta das
atividades ilícitas da assistente do Ministério
Público nas suas relações com seus empre-
gados; que todas as circunstâncias do art.
59/CP são favoráveis ao acusado; que ele não
praticou qualquer ilícito.

Apelação do réu às f. 537/554, ale-
gando, preliminarmente, que a acusação e sua
assistente ofereceram razões finais fora do
prazo; que, após as alegações finais, a assis-
tente da acusação peticionou ao Juiz (f.
491/492), induzindo-o a erro, ao não apreciar
os docs. de f. 415/490; que a apreciação de
tais documentos decorre de obrigação que
deflui do art. 231 do CPP. No mérito, alegou
que se tratou de “Inquérito policial sem lei” (f.
534), dirigido que foi pela poderosa assistente
da acusação; que os vícios do inquérito não
atingem a ação penal, mas uma condenação
com base exclusivamente nele viola princípios
constitucionais; que a representação da vítima
não foi acompanhada de nenhum documento
idôneo, nem de prova do alegado prejuízo;
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que houve até depoimento prestado antecipa-
damente; que os documentos juntados pela
assistente da acusação são cópias não auten-
ticadas, sem valor legal; que a testemunha
Telma Lúcia depôs contra ele falsamente para
conseguir seu cargo na empresa; que o
apelante foi preso ilegalmente, e dele foi extor-
quida a confissão na Depol; que nenhuma das
testemunhas ouvidas no inquérito foi regular-
mente intimada; que ele foi constrangido na
polícia até a depositar, sem ordem da Justiça,
vários dos seus bens; que os laudos de f.
201/202 e 203/218 foram elaborados por poli-
ciais lotados em Montes Claros, mas diziam
respeito a imóveis localizados em Jequitaí,
incompetentes tais peritos em razão do lugar;
que as chaves de uma casa periciada foram
obtidas não pela polícia, mas pela poderosa
assistente do Ministério Público; que não há
provas a embasar a condenação; que o Juiz
intimou a “vítima” a apresentar balanços ofici-
ais, provando os alegados prejuízos, mas não
foi atendido; que a prova pericial foi produzida
de forma ilegal, não sendo admissível, nem ela
nem o IP; que na Justiça do Trabalho outros
funcionários da empresa depuseram no senti-
do de que havia três ou quatro funcionários
exercendo função similar à sua; que a Juíza do
Trabalho entendeu que havia subordinação
hierárquica do réu para com a vítima, que tinha
sobre ele poder de controle e fiscalização; que
a Justiça do Trabalho reconheceu que o réu
recebia da empresa salário de R$ 2.000,00
sem recibos; que ele foi usado como “laranja”
para a formação de “caixa dois” na empresa;
que o réu tinha autorização da empresa para
recebimento de créditos dela, e que as vendas
eram feitas sem notas fiscais; que um filho do
dono da empresa propôs à testemunha Maria
Geovani acertar diferenças por ela reclamadas
na Justiça do Trabalho, caso ela não
depusesse nestes autos; que a “vítima tinha
total controle sobre as contas do “caixa dois”;
que vários cheques da referida conta foram
repassados aos donos da empresa; que os
seus bens foram adquiridos licitamente; que a
empresa mantém os seus funcionários em
regime de “escravização” (f. 553); que o réu
agiu em “erro determinado por terceiro e
coação irresistível” (f. 554).

Contra-razões da acusação às f. 555/561,
e da assistente da acusação à f. 563.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
às f. 564/574, pelo desprovimento dos recursos.

Por se mostrar conveniente, inverto a
ordem de julgamento, enfrentando primei-
ramente a prefacial argüida pelo representante
do Ministério Público, em que sustenta que a
função do assistente não é auxiliar o Ministério
Público, mas tão-somente a de procurar
defender seu interesse na indenização do dano
ex delicto, o que já ocorreu, e, sendo assim,
que o recurso da assistente da acusação não
merece ser conhecido.

Data venia, a argumentação não pros-
pera, sendo de se trazer a lume posicionamento
oposto, da lavra do consagrado Júlio Fabbrini
Mirabete:

A principal função do assistente é auxiliar, aju-
dar, assistir o Ministério Público a acusar e,
secundariamente, garantir seus interesses
reflexos quanto à indenização civil dos danos
causados pelo crime (Código de Processo
Penal Interpretado, 11. ed., p. 687, grifei). 

E a assistente da acusação manifestou
expresso insurgimento quanto à desclas-
sificação havida e ao quantum condenatório,
que reputou insuficiente para a reprovação e a
prevenção do delito, ressaindo daí claro e lídi-
mo interesse, o que afasta a preliminar argüida
pelo Parquet.

Pelo exposto, rejeito a preliminar,
ressaltando que, aliás, a única questão argüida
pelo Ministério Público foi esta, razão pela qual
desprovejo o recurso da acusação.

O Sr. Des. Eli Lucas de Mendonça - Eu
quero anotar que também ouvi a manifestação
da tribuna do eminente Prof. Marcos Afonso de
Souza e tive a sensação de voltar a assistir,
mais uma vez, aos preciosos ensinamentos de
Sua Excelência, como professor meu que foi.

Eu estou acompanhando o Desembargador
Relator.
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O Sr. Des. Eduardo Brum - Sr. Presidente,
ouvi com a costumeira atenção a brilhante, judi-
ciosa e sempre ponderada sustentação oral pro-
duzida da tribuna a cargo do ilustre Prof. Marcos
Afonso de Souza.

Peço vista dos autos.

Sessão do dia 28.09.05

O Sr. Des. Presidente - O julgamento deste
feito foi adiado na sessão anterior, a pedido do
Desembargador Vogal, quando, então, os
Desembargadores Relator e Revisor rejeitavam a
preliminar argüida pelo 2º apelante.

O Sr. Des. Eduardo Brum - Sr.
Presidente, pedi vista dos autos no dia 31.08.05
e, da análise que fiz dos autos, acompanho o
eminente Desembargador Relator, também
rejeitando a preliminar.

O Sr. Des. Delmival de Almeida Campos -
Terceira apelação - do réu Fábio Willian Ribeiro
da Costa.

Preliminarmente, em contra-razões, o
terceiro apelante alegou ser intempestivo o
recurso da assistente da acusação.

Nos termos da lei processual penal, o
prazo da apelação do assistente da acusação
não habilitado anteriormente nos autos é de 15
dias, e começa a correr no dia em que terminar
o do Ministério Público.

Mas não é esta a hipótese dos autos,
uma vez que a assistente habilitou-se nos autos
há muito, prevalecendo o seguinte:

Se o Assistente está habilitado no processo, o
prazo para recorrer é de cinco dias, não se apli-
cando à hipótese o parágrafo único do art. 598
do Código de Processo Penal, devendo ser inti-
mado da sentença (JSTF, 172/363, grifei).

À f. 508-v encontra-se a certidão da pub-
licação da sentença via imprensa, em 25.07.02,
tendo sido interposta a apelação da assistente
em 24.07.02, tempestiva, portanto.

Por tais razões, rejeito a preliminar de
intempestividade argüida pelo terceiro apelante.

O Sr. Des. Eli Lucas de Mendonça - De
acordo.

O Sr. Des. Eduardo Brum - De acordo.

O Sr. Des. Delmival de Almeida Campos
- Outra preliminar do terceiro apelante - oferec-
imento de alegações finais fora do prazo.

Conforme sólido entendimento pretoriano,
o oferecimento tardio das alegações finais, mas
observada a sua ordem processual de apresen-
tação, constitui mera irregularidade, não ense-
jando o reconhecimento de qualquer nulidade,
mesmo porque ausente o prejuízo para a parte
que a argüiu.

“As alegações finais são termo essencial
do processo, de sorte que sua omissão sempre
deve ser suprida antes da sentença, sob pena
de nulidade. Nada autoriza o desentranha-
mento das alegações finais porque foram apre-
sentadas fora do prazo. Tal penalidade não é
cominada pela lei e contraria a jurisprudência
dominante” (TJSP, RT 713/345).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

O Sr. Des. Eli Lucas de Mendonça - De
acordo.

O Sr. Des. Eduardo Brum - De acordo.

O Sr. Des. Delmival de Almeida Campos
- Mais uma preliminar do réu - alegação de não-
apreciação, pelo juiz, de documentos juntados
na fase do art. 500 do CPP.

Oportuno o registro de que, contrariamente
ao que alega a defesa do réu, a acusação não
induziu o Magistrado a erro. Este evidentemente
tinha em mãos todo o processado, finda a
instrução, para proferir a sentença, soando risív-
el, data venia, a alegação de que a acusação o
teria, como num passe de mágica, impossibilitado
de ver os tais papéis.
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E também nada há nos autos a indicar
que o Juiz a quo não tenha tomado ciência do
teor dos papéis anexados pelo réu quando das
alegações finais, não existindo, in casu, qual-
quer ofensa ao art. 231 do CPP.

De mais a mais, tais papéis não têm, por
seu teor e conteúdo, o condão de influir no
desate da lide.

Rejeito mais esta preliminar.

O Sr. Des. Eli Lucas de Mendonça - De
acordo.

O Sr. Des. Eduardo Brum - De acordo.

O Sr. Des. Delmival de Almeida Campos -
No mérito, alegou o réu que se estaria diante do
que denominou: “Inquérito policial sem lei” (f. 534),
dirigido que foi pela poderosa assistente da
acusação.

É sabido e ressabido, conforme iterativo
entendimento pretoriano, que eventuais vícios
no inquérito não afetam a ação penal:

Por se tratar de mera peça informativa da
denúncia ou queixa, eventual irregularidade no
inquérito policial não contamina o processo nem
enseja a sua nulidade (STF, RT 762/546).

E, ao exame do caderno probatório dos
autos, constata-se que não procede, de forma
alguma, a assertiva da defesa de que a conde-
nação teria por lastro tão-somente o que se pro-
duziu na fase do inquérito.

Alega também, e da mesma forma inutil-
mente, que haveria vício na representação da
vítima, desacompanhada de documentação
idônea.

A prevalecer tal absurda hipótese, seria o
caso de se perguntar, então, qual a finalidade da
instrução do feito pelo Magistrado, observados o
contraditório, a ampla defesa e o devido proces-
so legal?

O fato de ter havido o que o réu denomi-
nou “depoimento prestado antecipadamente”

não macula em nada o feito, presidido e instruí-
do pelo Juiz a quo, que soube conferir a cada
indício ou elemento de prova constante dos
autos o seu devido valor.

A alegação de que foram juntados docu-
mentos pela acusação, não autenticados, é de
um anacronismo inacreditável nos dias de hoje,
pois a moderna processualística repudia o
exacerbado amor pela forma, descurando-se
da verdade real, princípio verdadeiramente
norteador do processo.

Além do mais, impugnar só por impugnar,
sem apontar quais os vícios estariam a macular
os documentos não autenticados, é prática há
muito repudiada pelos pretórios.

A alegação de que determinada teste-
munha (Telma Lúcia) teria mentido quando
depôs, com a finalidade de obter o cargo dele
na empresa, é totalmente desacompanhada de
qualquer elemento idôneo de convicção, razão
pela qual eu a afasto.

O exame dos autos não indica nem ao
menos minimamente que os depoimentos do ter-
ceiro apelante, na fase do inquérito, homem
experimentado profissionalmente, e visivelmente
experiente e vivido, tenham sido obtidos por meio
de coação, seja ela física ou moral.

Em tal fase ele confessou o delito, deta-
lhando com minúcias o seu modus operandi,
inclusive apontando quais os bens foram obtidos
por meio de dinheiro ilícito, e quais não o foram.

A retratação em juízo, para produzir
efeito, desconstituindo a confissão anterior,
teria de vir acompanhada de elementos de con-
vicção aptos a emprestar-lhe credibilidade, o
que não ocorreu in casu.

Prosseguindo em sua argumentação,
insurge-se o terceiro apelante contra o fato ale-
gado de as testemunhas ouvidas na fase do
inquérito não terem sido intimadas.

O fato é que elas compareceram no
inquérito e prestaram as suas declarações, não
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se vislumbrando mácula capaz de nulificar tais
atos, além de ser importante ressaltar, mais
uma vez, que eventuais vícios no inquérito não
maculam a ação penal.

Quanto aos laudos de f. 201/202 e
203/218, elaborados por policiais lotados em
Montes Claros, mas que diziam respeito a
imóveis localizados em Jequitaí: não prospera a
alegação de incompetência dos experts, todos
peritos oficiais do Instituto de Criminalística da
então Secretaria de Segurança Pública de Minas
Gerais, cujos laudos gozam de presunção juris
tantum de veracidade e idoneidade, atributos
estes que não foram sequer de leve infirmados
por qualquer elemento de convicção apresentado
pela defesa, que se restringe, mais uma vez, ao
aspecto meramente formal da questão, sem atin-
gir-lhe a substância.

Por outro lado, a farta prova coligida, inclu-
sive com recibos firmados pelo réu dando
quitação por pagamentos feitos por diversas enti-
dades, e a prova dos depósitos de numerosos
cheques referentes a tais pagamentos, mesmo
nominais à vítima, em nome e na conta corrente
do réu, além de substanciosa prova testemunhal
em tal sentido, dão conta de que, num primeiro
momento, o terceiro apelante recebeu quantias
em nome da lesada, e depois inverteu o título da
posse, com inequívoco animus rem sibi habendi,
caracterizado aí, claramente, o delito de apropri-
ação indébita pelo qual ele foi condenado, com
justiça, diga-se.

Não tem o condão de afastar tal con-
vicção o fato de ter restado provado que o réu
recebia mais do que aquilo que constava em
sua CTPS, conforme decisão da Justiça
Especializada do Trabalho, porque as provas
que o comprometeram, inafastavelmente, são
de outro teor, conforme retro explanado. 

Por outro lado, embora haja indícios de
que o réu tenha sido utilizado como “laranja”
para operações de “caixa dois” da empresa,
tendo sido visto “...muitas vezes o réu e Ivan,
dono da farmácia, contando dinheiro, e via o réu
passando também cheques para Ivan (...) que
às vezes o réu vinha com cheques que recebia

fora, conversava com Ivan, mas não lhe passa-
va os cheques e logo saía para a rua” (Maria
Geovani Batista Caires, f. 331/332, que inclu-
sive declarou que fora procurada pelo filho do
dono da farmácia, oferecendo acordo em
demanda trabalhista, para que ele não
prestasse depoimento nestes autos), tal fato
não elide a demonstrada apropriação de quan-
tias da vítima pelo réu, além do fato de que não
se está apurando, ao menos neste feito, crime
de sonegação fiscal, hipótese estranha à pre-
sente lide.

Soam no vazio, ou ao menos não
provadas com a necessária firmeza, alegações
tais como a de que a empresa-vítima manteria
seus funcionários em regime de “escravização”
(f. 553), pois o que trouxe o apelante nesse
sentido foram notícias do jornal do sindicato da
sua categoria profissional, escritos unilaterais
que, por si sós, não fazem provas em juízo.

Por fim, solertemente afastada restou a
infundada assertiva do réu, terceiro apelante,
de que teria agido mediante “erro determinado
por terceiro e coação irresistível” (f. 554), reve-
lando os autos a sua atuação delituosa, livre e
consciente.

A condenação por apropriação indébita, e
não por furto qualificado, contrariamente ao que
pretendeu a assistente da acusação, mostra-se
justa, pois afinada com os demais elementos de
convicção dos autos. O procedimento de
dosimetria e individualização da pena, também
correta e fundamentadamente percorrido, não
está a merecer reparo algum.

Diante do exposto, rejeito as preliminares
do terceiro apelante e, no mérito, nego provi-
mento à sua apelação.

Custas, pelo terceiro apelante.

O Sr. Des. Eli Lucas de Mendonça -
Mérito do apelo defensivo.

No mérito, não procedem as teses defen-
sivas. Mantenho a condenação baseada na con-
fissão extrajudicial do acusado e depoimentos de
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testemunhas, somados à ausência de compro-
vação pela defesa dos álibis alegados

O Sr. Des. Eduardo Brum - De acordo.

O Sr. Des. Delmival de Almeida Campos
- Quanto à apelação interposta pela assistente
da acusação, não está ela a merecer provi-
mento, visto que as pretensões manifestadas -
reclassificação do delito para furto qualificado e
majoração das penas - já foram enfrentadas,
decididas e afastadas no corpo deste voto,
mostrando-se de fato inútil mera repetição do
que já foi dito anteriormente.

Por tais razões, nego provimento à
primeira apelação.

Custas, pelo primeiro apelante.

O Sr. Des. Eli Lucas de Mendonça -
Mérito do recurso da assistente de acusação.

A assistente da acusação, nas razões do
recurso, f. 512/516, pleiteia a condenação do
acusado pela prática do delito de furto qualifica-
do em concurso material, conforme capitulação
da denúncia. A tese foi rejeitada pelo MM. Juiz
sentenciante ao desclassificar o delito para

apropriação indébita, cuja tipicidade foi mantida
pelo em. Relator.

Todavia, em memorial e da tribuna, o ilus-
tre advogado da assistência da acusação (que
não foi quem produziu as razões do recurso)
sustenta a condenação do acusado pela prática
do delito de apropriação indébita qualificada,
em continuidade delitiva.

Data venia, a pretensão, embora aparen-
temente legítima, não pode ser apreciada. É que
se trata de inovação das razões do recurso. De
fato, a pretendida qualificação deveria ter sido, e
não foi, argüida nas razões do recurso, de forma
a possibilitar à defesa manifestar-se sobre o
reconhecimento da qualificadora e do concurso
de crimes. Preclusa, pois, a oportunidade de sus-
citar novas teses.

Apreciar a questão, assim extempo-
rânea, conduziria, sem dúvida, à nulidade do
acórdão por violação aos princípios da ampla
de defesa e do contraditório.

Portanto, respeitosamente, não levo em
conta a inovação manifestada no memorial e da
tribuna pelo ilustre advogado da assistência da
acusação.

O Sr. Des. Eduardo Brum - De acordo.

-:::-

LATROCÍNIO - CONCURSO DE PESSOAS - CO-AUTORIA - PARTICIPAÇÃO - NÃO-OCORRÊNCIA -
COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - AUSÊNCIA DE PROVA - FIXAÇÃO DA PENA -

CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO - CRIME
HEDIONDO - CONDENAÇÃO - REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - PROGRESSÃO - ADMISSI-

BILIDADE - ART. 2º, § 1º, DA LEI 8.072/90 - INCONSTITUCIONALIDADE - VOTO VENCIDO

- Inexistindo provas de que realmente tenha o agente agido sob coação moral irresistível, não
há como acolher o pleito absolutório, pois as provas dos autos demonstram que agiu de forma
livre e consciente, aderindo à conduta delitiva do co-réu.

- No delito de latrocínio, não há falar em cooperação dolosa diversa, descrita no art. 29, § 2º, do
CP, se o réu participou ativa e conscientemente do evento criminoso, mesmo que não tenha
praticado materialmente o homicídio, porque, a toda evidência, assumiu o risco da produção
do resultado mais grave.

- Se a confissão dos acusados serviu de base para o deslinde do delito, amparando o decreto
condenatório, é necessário se reconheça o benefício da atenuante da confissão espontânea em
favor dos réus, a teor do art. 65, III, d, do CP.
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Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 2.0000.00.479238-9/000, da
Comarca de Ribeirão das Neves, sendo apelantes
1º) Lucas Almeida Varges, 2º) Leonardo Dias dos
Santos e apelado Ministério Público do Estado de
Minas Gerais, acorda, em Turma, a Quinta
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais DAR PARCIAL PROVIMENTO
AOS RECURSOS, VENCIDA PARCIALMENTE A
DESEMBARGADORA VOGAL.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Alexandre Victor de Carvalho (Revisor), e dele
participaram os Desembargadores Vieira de
Brito (Relator) e Maria Celeste Porto (Vogal,
vencida parcialmente).

Belo Horizonte, 27 de setembro de 2005.
- Vieira de Brito - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Vieira de Brito - Leonardo Dias
dos Santos, Lucas Almeida Varges e Reinaldo
Silva de Andrade foram denunciados pela ilus-
tre representante do Ministério Público como
incursos nas seguintes sanções penais: o
primeiro (Leonardo), nas iras do art. 157, § 3°,
c/c o art. 29, caput, ambos do CP; o segundo
(Lucas), nas iras do art. 157, § 3º, c/c o art. 61,

I (reincidência), e o art. 29, caput, todos do CP;
e o terceiro (Reinaldo), nas iras do art. 157, §
3°, c/c os arts. 61, I (reincidência), 62, I, e 29,
caput, todos do CP.

Narra a denúncia (f. 2/5) que, no dia 13 de
maio de 2002, por volta das 18h, na Rua
Apucarana, em frente ao número 95, Bairro Ouro
Preto, nesta Capital, os réus supracitados, em
comunhão de propósitos, mediante o emprego
de uma chave mixa, furtaram o veículo
Fiat/Prêmio, placa GPI-5569, de propriedade de
Shirley Jones de Castro Rocha. Ato contínuo, os
meliantes se dirigiram até a cidade de
Contagem-MG, onde renderam a vítima Osvaldo
Lopes de Oliveira Filho, apoderando-se de seu
automóvel VW/Golf, placa GVX-2648 e vindo a
descobrir que se tratava de policial civil.

Em seguida, seguiram em direção a
Ribeirão das Neves, parando em um posto de
gasolina denominado “Auto Posto Pelé”, onde
obrigaram a vítima a sacar R$ 500,00 em um
caixa eletrônico e a entregar referida impor-
tância para Reinaldo, vulgo “Chupeta”. Na
seqüência, usaram parte desse dinheiro para
comprar gasolina, que seria usada posterior-
mente para incendiar o carro e queimar o corpo
da própria vítima.

Por fim, por volta das 21h, os réus deslo-
caram-se para uma rua não pavimentada e

- Verificando-se que o quantum da pena-base e da pena de multa impostas fora exacerbado,
estando em dissonância com as circunstâncias dos autos e com os critérios de necessidade e
suficiência, o ajustamento é um imperativo legal.

- Deve-se reconhecer a possibilidade da progressão de regime nos crimes hediondos diante da
absoluta inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, o qual viola veementemente os
princípios da legalidade, humanidade e individualização da pena, ao que se acresce a derro-
gação do referido diploma legal pela edição da Lei 9.455/97, que possibilitou o cumprimento
progressivo da reprimenda corporal nos delitos de tortura, que são constitucionalmente
equiparados aos crimes hediondos.

- V.v.: - Tratando-se de crime considerado hediondo pela Lei 8.072/90, a pena deverá ser cumpri-
da integralmente em regime fechado, vedada a progressão, conforme precedentes deste
Tribunal e dos Tribunais Superiores (Desembargadora Maria Celeste Porto).

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2.0000.00.479238-9/000 - Comarca de Ribeirão das Neves - Relator:
Des. VIEIRA DE BRITO
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erma, denominada Rua Principal, onde, após
percorrerem um trajeto escuro por cerca de
cinco minutos, pararam os veículos e execu-
taram a vítima, utilizando-se de uma arma de
fogo calibre 38, sendo que Reinaldo
(“Chupeta”), em comunhão de desígnios com os
co-réus Leonardo e Lucas, disparou dois tiros
contra a cabeça da vítima. Após, valendo-se da
gasolina anteriormente adquirida, atearam fogo
no veículo da vítima, onde o corpo da mesma se
encontrava.

Consta, ainda, que o dinheiro subtraído e
o valor apurado com a venda dos aparelhos
celulares da vítima foram divididos entre os
acusados, e que a vontade de matá-la fora
aguçada quando os meliantes descobriram que
se tratava de um policial civil.

À f. 299, fora determinado o desmem-
bramento do processo quanto ao réu Reinaldo
Silva de Andrade, vulgo “Chupeta”.

Devidamente instruído o processo, a
denúncia foi julgada procedente, sendo os réus,
Leonardo Dias dos Santos e Lucas Almeida
Varges, condenados nas iras do art. 157, § 3°,
segunda parte, c/c os arts. 65, I, e 29, todos do
CP, tendo o primeiro (Leonardo) recebido a pena
de 22 anos de reclusão, em regime integralmente
fechado, e pagamento de 90 dias-multa, no míni-
mo legal, e o último (Lucas) recebido a pena de
23 anos de reclusão, em regime integralmente
fechado, e pagamento de 90 dias-multa, no míni-
mo legal, sendo-lhes negadas as benesses dos
arts. 44 e 77 do CP, ante o quantum das repri-
mendas impostas e pelo fato de o crime ter sido
cometido mediante violência.

Inconformados com a r. sentença a quo,
a tempo e modo, apelam os réus, Lucas
Almeida Varges (f. 522) e Leonardo Dias dos
Santos (f. 523), apresentando suas razões de
inconformismo, respectivamente, às f. 529/532
e 561/563.

Em contra-razões, às f. 538/542 e 567/574,
pugna a ilustre representante do Ministério Público
pelo conhecimento e desprovimento dos apelos,
mantendo-se inalterada a decisão primeva.

A douta Procuradoria de Justiça, em pare-
cer da lavra do culto Dr. Manoel Divino de
Siqueira, às f. 576/583, opina pelo conhecimento
e improvimento dos recursos aviados.

É, em síntese, o relatório.

Conheço dos recursos interpostos, uma
vez que presentes os pressupostos intrínsecos
e extrínsecos de admissibilidade dos mesmos.

Não tendo sido argüidas preliminares,
nem vislumbrando qualquer nulidade ou irregu-
laridade que possa ser apontada de ofício,
passo ao exame do mérito dos apelos.

Pleiteia a douta defesa do sentenciado
Lucas Almeida Varges, em síntese, a sua
absolvição, a teor do art. 386, V, do CPP, ao
argumento de que este agira mediante coação
irresistível, e, alternativamente, requer a
desclassificação do delito de latrocínio para o
de roubo, sob o fundamento de que o apelante
objetivava participar de delito de menor gravi-
dade, e, por fim, pleiteia que seja reexaminada
a dosimetria da pena do recorrente, já que hou-
vera exacerbação do sistema trifásico de apli-
cação da pena pelo sentenciante, deixando
este de aplicar a atenuante da confissão espon-
tânea.

Já a ilustre defesa do réu Leonardo Dias
dos Santos pleiteia a desclassificação do delito
de latrocínio para o de roubo, ao argumento de
que o sentenciado possuía a intenção de par-
ticipar de delito de menor gravidade.

Ab initio, saliento que, tendo em vista a
similitude dos recursos, farei análise conjunta
dos mesmos.

Quanto à materialidade delitiva do crime
em tela, ressalto, primeiramente, que a mesma
é induvidosa e encontra-se estampada nos
autos através do laudo pericial de f. 397/418 e
do exame de corpo de delito de f. 425/426.

A autoria delitiva também é incontroversa,
uma vez que ambos os apelantes - Lucas Almeida
Varges e Leonardo Dias dos Santos - confes-
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saram, tanto na fase inquisitorial (f. 214/216 e 224)
quanto na fase judicial (f. 289/290 e 291/292),
terem participado do crime em análise juntamente
com o co-réu Reinaldo Silva de Andrade,
descrevendo detalhadamente todo o modus
operandi empregado por eles, confissões estas
que se encontram respaldadas pelas demais
provas coligidas, mormente pelas declarações da
testemunha Rodrigo Kurvsky Soares, que, ao ser
ouvida na fase extrajudicial (f. 70), afirmou que o
co-réu Reinaldo lhe dissera “que tinha cometido
um assalto, durante um seqüestro relâmpago, e
durante o assalto constatou-se tratar de um poli-
cial, sendo que o teria levado para os lados de
Ribeirão das Neves, onde colocou fogo no carro,
com a vítima dentro”, declarações estas confir-
madas em juízo (f. 339).

Não obstante, a combativa defesa do réu
Lucas Almeida Varges pugna por sua absol-
vição, a teor do art. 386, V, do CPP, argumen-
tando que o recorrente teria agido sob coação
irresistível (art. 22 do CP), intentada pelo co-réu
Reinaldo Silva de Andrade, não se sabendo o
que poderia ter-lhe acontecido em caso de des-
obediência.

Acontece, porém, que referida alegação
de ausência de culpabilidade na conduta do
recorrente Lucas, pelo fato de ter agido sob o
guante da coação irresistível, não fora compro-
vada pela ilustre defesa ou sequer alegada pelo
apelante Lucas ao ser interrogado na fase
extrajudicial e judicial, não havendo, nos autos,
também qualquer fundamento que possa
amparar referida tese e, principalmente, qual-
quer prova que possa, efetivamente, demon-
strar a sua ocorrência. Muito pelo contrário, de
todo o acervo probatório conclui-se ter havido o
prévio ajustamento de vontades do ora
apelante com os demais comparsas, para a
perpetração do crime em tela, sob a orientação
do co-réu Reinaldo, de forma que ocorrera a
adesão livre, voluntária e consciente de todos
os agentes ao plano preestabelecido pelo com-
parsa Reinaldo.

Como acertadamente asseverado pelo
culto sentenciante em seu brilhante decisum:

No interrogatório de Lucas, f. 289/290, ele
disse: “que são verdadeiros os fatos narrados
na denúncia (...)”, “(...) que, quando pararam,
o interrogando passou uma arma para
Reinaldo, ficou com outras duas...”. (...) O
acusado Leonardo afirmou, ainda, “(...) que o
interrogando e o acusado Lucas estavam no
veículo Prêmio, enquanto o denunciado
Reinaldo conduzia o veículo Golf (...)”.
Denota-se, assim, claramente, que, se os
acusados não quisessem ter participado do
crime em questão, teriam perfeitas condições
de terem se evadido, pois tinham um carro a
sua inteira disposição. Assim, não encontra
sustentação fática ou probatória a tese defen-
siva de que os acusados teriam sido coagidos
por Reinaldo a ajudar na execução do crime.
Portanto, não há como ser acolhida.

Ademais, pelas declarações do recorrente
Lucas colhidas nas fases inquisitorial e judicial,
verifica-se que em nenhum momento ele alega ter
agido sob coação. Ao revés, constata-se que ele
jamais fora “obrigado” a colaborar na execução do
crime em apreço, agindo, por conseguinte, de
forma livre, voluntária e consciente. E, como
brilhantemente observado pelo ilustre Procurador
de Justiça em seu judicioso parecer, “(...) para a
configuração da coação moral irresistível articula-
da pelo recorrente, é imprescindível que haja con-
strangimento invencível, uma supressão de von-
tade, a qual o coacto não possa subtrair-se ou
enfrentar”, o que não se constata no presente
caso, tornando-se impossível, assim, o seu recon-
hecimento.

Nesse sentido, também caminha a
jurisprudência, se não, vejamos:

Para poder ser reconhecida a coação moral
irresistível, perseguida pelo apelante, a mesma
somente poderá ser aceita e reconhecida se
calcada em prova maciça e imbatível, cabal-
mente demonstrada pelo denunciado no
transcorrer do procedimento penal (TAPR, 3ª
Câm. Crim., Ap. Crim. nº 121.199.400, Rel. Juiz
Hirose Zeni, j. em 03.11.98).

Diante de tais considerações, inexistindo
provas de que, realmente, tenha o apelante
agido sob coação moral irresistível, não há
como acolher seu pleito absolutório, pois as
provas dos autos demonstram que ele agiu de
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forma livre e consciente, aderindo à conduta
delitiva do co-réu Reinaldo Silva de Andrade.

Em relação à tese suscitada pelas doutas
defesas dos apelantes Lucas e Leonardo, aduzin-
do que estes desejavam participar de crime
menos grave, visto que não possuíam a intenção
de matar a vítima, mas tão-somente assaltá-la,
vejo que também não merece acolhimento, já que
é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na
jurisprudência dominantes, ser indiferente para
fins de reconhecimento da co-autoria no latrocínio
saber qual dos meliantes causara efetivamente a
morte da vítima, pois, uma vez provada a adesão
voluntária dos agentes à subtração, os quais se
encontravam armados, fica demonstrado que
todos os meliantes assumiram o risco do evento
morte, já que este resultado (morte) é plenamente
previsível em qualquer empreitada levada a efeito
mediante o emprego de arma de fogo.

Alberto Silva Franco, discorrendo sobre a
hipótese do § 2º do art. 29 do CP, assim obser-
va, verbis:

Resta, por fim, enfatizar que o texto legal cogita
da previsibilidade em relação ao resultado mais
grave, e não da hipótese de previsão desse
resultado e de sua aceitação como possível. É
óbvio que, nesse caso, o partícipe responderia
inteiramente pelo resultado mais grave, por ter
atuado com dolo eventual. Nesse sentido,
Heleno Cláudio Fragoso (ob. cit., p. 271) e Júlio
Fabbrini Mirabete (ob. cit., p. 237) (in Código
Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, 5.
ed., São Paulo: RT, 1995, p. 369) - grifei.

Com efeito, in casu, pela própria confis-
são do apelante Lucas (f. 214), infere-se que os
meliantes se encontravam armados e possuíam
a intenção de roubar a vítima, e que, logo após
terem rendido a vítima, encontraram no seu
carro duas armas de fogo e um colete à prova
de balas, ocasião em que descobriram que se
tratava de um policial civil, ficando acertado
tacitamente a partir de então que iriam matá-la.
Se não, vejamos:

... que já saíram com a intenção de conseguir
algum dinheiro (...); que o declarante, apon-
tando um revólver de calibre 38 que estava
em seu poder, disse que era um assalto e

mandou que não reagisse, quando a vítima
levantou a mão (...); o declarante, ao sentar
no banco traseiro, sentiu algo fincando a sua
perna, quando viu tratava-se de um colete da
Polícia Civil, que disse a Leo que era polícia,
sendo que o mesmo parou o veículo e neste
momento trocaram a direção, pois comunicou
a Chupeta que a vítima era policial (...); que a
vítima, ao ser indagada sobre as armas,
mostrou prontamente onde as mesmas
estavam, sendo que uma estava ao lado da
porta do banco do motorista e a outra arma
estava do outro lado do banco, que, as duas,
“Chupeta” as pegou e entregou para o declar-
ante, que ficou com as três armas (...); que a
vítima entrou e saiu do Banco 24 horas e não
tentou reagir em momento algum; que, ao
voltar para o interior do carro, entregou a
importância de quinhentos reais, retirada pela
própria vítima daquele caixa; que, no mesmo
posto de gasolina, pararam perto de uma
bomba, onde “Chupeta” pediu um saquinho
de gasolina, sendo que “Chupeta” pagou com
o dinheiro da própria vítima; que, enquanto
isso, Leo ficou parado nas proximidades do
posto, aguardando; que o declarante ficou
com a gasolina (...); que pararam no mato,
quando “Chupeta” pediu a arma de calibre 38
que estava com o declarante (...); que Leo
pegou a gasolina que estava com o declar-
ante e jogou em cima do carro “aí nós colo-
camos fogo” (Declarações extrajudiciais do
réu Lucas Almeida Varges, f. 214/216) - grifei.

Ademais, pelas provas coligidas, verifica-
se que a compra da gasolina no “Auto Posto
Pelé”, com parte do dinheiro que a vítima fora
obrigada a sacar no caixa eletrônico, demonstra
de maneira inequívoca a intenção dos agentes
em acabar com a vida do policial civil. De outro
lado, além de cabalmente provado o liame sub-
jetivo entre todos os réus, os apelantes Lucas e
Leonardo não foram apenas partícipes desse
bárbaro crime, visto que, segundo as palavras do
próprio apelante Lucas, fora ele quem passou
uma das armas ao co-réu Reinaldo, a fim de que
este pudesse executar a vítima e fora o co-réu
Leonardo quem jogou a gasolina no veículo da
vítima, com a mesma em seu interior, para que
ateassem fogo logo em seguida.

Assim, atento à completa dinâmica dos
fatos e ao desenrolar dos acontecimentos, veri-
fico que ambos os apelantes, se não desejaram
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diretamente a morte da vítima, no mínimo
assumiram o risco desse resultado, não sendo
possível, portanto, desclassificar a conduta dos
recorrentes para o delito de roubo, já que o
crime de latrocínio exsurge claro das provas
coligidas. Não há que se falar então em partici-
pação dolosa diversa, estando totalmente afas-
tada a aplicação do § 2º do art. 29 do CP.

Nesse diapasão:

Tratando-se de concursus delinquentium em que
os acusados agiram em conjunto, num acordo
prévio de vontades e num concurso imediato de
forças, visando todos ao mesmo resultado, não
há distinguir entre a ação de um e a ação de
outro. Tendo-se estabelecido o nexo de causa e
efeito entre a intenção delituosa e o evento cor-
relato, respondem todos, solidariamente, pelos
atos praticados, sujeitos à grilheta de idêntica
responsabilidade (TJSP, HC, Rel. Des. Silva
Leme, RT, 445/329).

O co-autor que participa de roubo armado
responde pelo latrocínio, ainda que o disparo
tenha sido efetuado só pelo comparsa (STF-
RTJ, 98/636; TJSP-RT, 634/265; TACrimSP-
Julgados, 96/73; TJMT-RT, 654/318).

Melhor sorte socorre à ilustre defesa do
réu Lucas Almeida Varges ao pleitear que seja
reconhecida a atenuante da confissão espon-
tânea ao recorrente, prevista na alínea d do inc.
III do art. 65 do CP, uma vez que, estando a
mesma presente no caso concreto, sua apli-
cação é medida imperiosa.

No presente caso, verifica-se que o douto
Juiz a quo realmente deixou de reconhecer a
atenuante da confissão espontânea quando da
dosimetria da pena do apelante Lucas, não
obstante tenha deixado claro que o juízo con-
denatório foi formado com base nas confissões
dos réus, que, aliadas aos depoimentos das
testemunhas e demais provas coligidas, deram
sustentação ao decreto condenatório dos acu-
sados.

Assim, tendo a confissão dos acusados
servido como base para o deslinde do delito em
tela, amparando o decreto condenatório, é
necessário se reconhecer o benefício da atenu-

ante da confissão espontânea em favor do ora
apelante Lucas Almeida Varges, a teor do art.
65, III, d, do CP.

Atento ao efeito extensivo dos recursos,
estendo ao co-réu Leonardo Dias dos Santos o
reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão espontânea, já que também confessou
a sua participação no delito em epígrafe, nas
fases extrajudicial e judicial, e não houve o recon-
hecimento de referida atenuante no cálculo final
da sua pena no decisum a quo.

Por oportuno, analisando detidamente os
autos, tenho que a bem lançada sentença
monocrática está a merecer um pequeno
reparo no que tange ao quantum da pena-base
e da pena de multa aplicado aos réus, uma vez
que o mesmo se revelou um tanto quanto
excessivo, necessitando, a meu ver, haver a
devida corrigenda por esta Casa Revisora, a fim
de se adequar a reprimenda imposta a eles ao
critério da necessidade e suficiência, pelo que
sofrerá o devido reparo no momento oportuno.

Por fim, verifico que a r. sentença mono-
crática também necessita de uma pequena
alteração quanto à fixação do regime prisional,
já que, por ocasião da sentença, o ilustre Juiz
primevo determinou o cumprimento da repri-
menda imposta aos apelantes em regime inte-
gralmente fechado, o que, data venia, não pode
prevalecer.

Isso porque me filio ao entendimento de
que é inconstitucional o § 1º do art. 2º da Lei
8.072/90, que veda a possibilidade de progressão
de regime aos crimes hediondos, prática de tortu-
ra, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e
terrorismo, uma vez que impõe flagrante violação
aos princípios da legalidade, da humanidade e da
individualização da pena.

Tenho que a imposição de regime integral-
mente fechado contraria toda a finalidade do sis-
tema progressivo de penas estabelecido em
nosso ordenamento jurídico, visto que retira do
condenado a possibilidade de obter gradual-
mente a sua liberdade, desestimulando-o a ter
bom comportamento carcerário, a trabalhar,
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enfim, a se ressocializar, vedando-lhe o tão alme-
jado retorno ao convívio social.

A imposição de regime integralmente fecha-
do ao condenado por crime hediondo consubstan-
cia, em verdade, total desconsideração das singu-
laridades do agente e do fato, impondo o mesmo
regime de cumprimento de pena a todos os
autores de crime hediondo, ignorando totalmente a
intensidade da culpabilidade e a periculosidade de
cada um, a sua personalidade e conduta social,
desconsiderando, por outro lado, a gravidade
maior ou menor de cada fato delituoso considera-
do de per si.

Por outro lado, surge também, como forte
argumento a fundamentar a possibilidade de
progressão de regime nos crimes hediondos, a
aplicação extensiva da Lei 9.455/97, deno-
minada Lei de Tortura, que autoriza ao conde-
nado por crime de tortura o cumprimento pro-
gressivo da pena.

A meu ver, muito pertinente se afigura tal
argumento, uma vez que não seria razoável
que a um condenado por crime de tortura, con-
stitucionalmente equiparado ao crime hediondo,
fosse viabilizada a progressão de regime, e a
outro condenado por crime hediondo não fosse
concedido o mesmo benefício. Isso configuraria
total incoerência, por absoluta afronta ao princí-
pio da isonomia.

Assim, com o advento da Lei 9.455/97,
derrogada restou a Lei 8.072/90 no tocante ao
regime de cumprimento de pena, possibilitando,
tanto ao apenado por crime de tortura quanto ao
condenado por crime hediondo, apenas iniciar o
cumprimento da pena em regime fechado, pro-
gredindo-se o regime de acordo com as normas
previstas na Lei de Execução Penal.

Nesse sentido, aliás, vêm-se pronunciando
os pretórios do País:

Se a Lei 9.455/7 admitiu a progressão de regime
prisional para os crimes de tortura, conferindo
tratamento mais benigno à matéria regulada
pela Lei 8.072/90, é de rigor a sua incidência no
processo de individualização da pena dos
demais delitos mencionados no art. 5º, XLIII, da

Constituição, em face do tratamento unitário que
lhe conferiu o constituinte de 1988 - Habeas cor-
pus concedido (HC 8.214/RS, DJU de 25.10.99,
p.129) - grifo nosso.

Dessarte, seja pela inconstitucionalidade
do dispositivo da Lei 8.072/90, que proíbe a pro-
gressão de regime, seja pela aplicação extensi-
va da Lei 9.455/97, que estabeleceu a possibil-
idade da progressão para os crimes de tortura,
não mais pode subsistir a vedação ao cumpri-
mento progressivo da pena.

Isso posto, passo à nova dosimetra da
reprimenda dos sentenciados Lucas Almeida
Varges e Leonardo Dias dos Santos, atento às
diretrizes dos arts. 59 e 68 do CP.

Quanto ao réu Lucas Almeida Varges.

Tomando como referência a lúcida
análise das circunstâncias judiciais a que pro-
cedeu o MM. Magistrado de primeiro grau,
acrescento, apenas, que considero os
antecedentes do réu como sendo maculados,
tendo em vista a certidão de f. 267/270, em que
se verificam diversas ocorrências, ressaltando,
também, que a reincidência não está sendo
considerada nesse momento. Assim, na
primeira fase, fixo a sua pena-base no importe
de 23 anos de reclusão e pagamento de 13
dias-multa.

Na segunda fase, verifico que militam em
favor do réu as circunstâncias atenuantes da
menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da con-
fissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), como
também verifico haver a agravante da rein-
cidência (art. 63 do CP); assim, compenso a
atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência, haja vista que
ambas são de natureza subjetiva, e reduzo a
reprimenda imposta em um ano de reclusão e
um dia-multa pela atenuante da menoridade rel-
ativa, tornando-a concreta e definitiva no
importe de 22 anos de reclusão e pagamento
de 12 dias-multa, no mínimo legal, em face da
ausência de causas especiais de diminuição ou
de aumento de pena a serem consideradas.
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O regime prisional inicial para o cumpri-
mento da pena deverá ser o fechado, a teor do
disposto no art. 33, § 2°, alínea a, e § 3° do CP.

Incabíveis, na espécie, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e a suspensão condicional da pena,
seja pelo quantum da pena imposto, seja pelos
maus antecedentes e reincidência do réu e,
ainda, pelo fato de o crime ter sido cometido
mediante violência.

Quanto ao réu Leonardo Dias dos
Santos.

Tomando como referência a lúcida
análise das circunstâncias judiciais a que pro-
cedeu o MM. Magistrado de primeiro grau, man-
tenho-a, salientando, apenas, que os
antecedentes do réu devem ser tidos como
bons, tendo em vista que, muito embora a cer-
tidão de f. 264/266 demonstre outras ocorrên-
cias quanto a sua pessoa, nenhuma delas é
anterior ao crime em tela; logo, não podem ser
consideradas como antecedentes. Assim, na
primeira fase, fixo a sua pena-base no importe
de 22 anos de reclusão e pagamento de 12
dias-multa.

Na segunda fase, verifico que militam a
favor do réu as circunstâncias atenuantes da
menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confis-
são espontânea (art. 65, III, d, do CP), razão pela
qual reduzo a reprimenda imposta em dois anos
de reclusão e dois dias-multa, passando-a para o
importe de 20 anos de reclusão e pagamento de
10 dias-multa, no mínimo legal, que, à míngua de
circunstâncias agravantes ou de causas especiais
de diminuição ou de aumento de pena, torno
concreta e definitiva.

O regime prisional inicial para o cumpri-
mento da pena deverá ser o fechado, a teor do
disposto no art. 33, § 2°, alínea a e § 3° do CP.

Incabíveis, na espécie, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de dire-
itos e a suspensão condicional da pena, seja
pelo quantum da pena imposto, seja pelo fato de
o crime ter sido cometido mediante violência.

Mediante tais considerações, dou parcial
provimento aos recursos, a fim de reconhecer em
favor dos apelantes a circunstância atenuante da
confissão espontânea, reduzir o quantum da
pena-base e da pena de multa imposta aos mes-
mos e para alterar o regime prisional fixado para
o inicialmente fechado, aplicando ao réu Lucas
Almeida Varges a pena de 22 anos de reclusão e
pagamento de 12 dias-multa, no mínimo legal, e
ao réu Leonardo Dias dos Santos, a pena de 20
anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa,
no mínimo legal, mantendo, no mais, a r. sen-
tença primeva, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Alexandre Victor de Carvalho -
De acordo com o Relator.

A Sr.ª Des.ª Maria Celeste Porto -
Acompanho o voto do em. Relator no tocante
ao exame do conjunto probatório produzido,
concordando com a manutenção da sentença
de primeira instância, tanto em relação à con-
denação dos apelantes, como no tocante à
redução das penas impostas.

Entretanto, com a devida vênia do mag-
istério do Relator, no que toca ao regime de
cumprimento da pena, a meu ver, a sentença
recorrida não merece a reforma apontada,
devendo ser mantido o integralmente fechado,
nos moldes determinados pelo art. 2º, § 1º, da
Lei 8.072/90.

Referida lei, comumente chamada de Lei
dos Crimes Hediondos, tem fundamento no art.
5º, XLIII, da CF/88, seguindo fielmente este
comando constitucional. 

Nesse aspecto, as exceções ao cumpri-
mento da pena que a Lei 8.072/90 traz seguem
a diretiva constitucional de maior reprimenda
àqueles crimes que a própria lei, constitu-
cionalmente legitimada para tanto, considera
merecedores dessa onerosidade. 

Dessa feita, a um princípio constitucional
se equipara outro anseio também constitucional,
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não se podendo dizer que o art. 2º, § 1º, da Lei
de Crimes Hediondos tenha sido derrogado pela
Lei de Tortura. 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do HC nº 69.657, decidiu que
não é inconstitucional o § 1º do art. 2º da Lei
8.072/90, quando impõe o regime integralmente
fechado no cumprimento de penas pelos crimes
hediondos nela definidos.

Nesse sentido, outras manifestações desse
Tribunal Supremo:

Crime hediondo. Cumprimento da pena em
regime integralmente fechado. Inaplicabilidade
da Lei 9.455/97, que define o crime de tortura.
Pedido indeferido. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal firmou orientação no sentido
de que a Lei 9.455/97, que dispõe sobre o crime
de tortura, não derrogou a norma inscrita no art.
2º, § 1º, da Lei 8.072/90, razão pela qual os
condenados pela prática de crimes hediondos -
tais como os definidos na Lei 8.072/90, com as
alterações introduzidas pela Lei 8.930/94 e pela
Lei 9.695/98 - devem cumprir, em regime inte-
gralmente fechado, a pena que lhes foi impos-
ta. Precedentes (2ª Turma, HC 80.497, Rel.
Min. Celso de Mello, j. em 21.11.00).

Direito Constitucional, Penal e Processual Penal.
Crime de latrocínio. Regime de cumprimento de
pena: integralmente fechado. Inaplicabilidade da
Lei 9.455, de 07.04.97, à hipótese.
1. A Lei 9.455, de 07.04.97, no § 7º do art. 1º,
estabeleceu que, nos casos de crime de tor-
tura, o cumprimento da pena se inicie no
regime fechado.
2. Tal norma não se aplica aos demais crimes
hediondos, de que trata a Lei 8.072, de 26.07.90
(art. 1º), e cuja pena se deve cumprir em regime
integralmente fechado (art. 2º, § 1º), inclusive o
de latrocínio, como é o caso dos autos.
3. Não há inconstitucionalidade na concessão
de regime mais benigno, no cumprimento de
pena, apenas inicialmente fechado, para o
crime de tortura. E se inconstitucionalidade
houvesse, nem por isso seria dado ao Poder
Judiciário, a pretexto de isonomia, estender tal
benefício aos demais crimes hediondos, pois
estaria agindo desse modo como legislador
positivo (e não negativo), usurpando, assim, a
competência do Poder Legislativo, que fez sua
opção política.

4. Por outro lado, já decidiu o Plenário do STF,
no julgamento do HC nº 69.657, que não é
inconstitucional o § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90,
quando impõe o regime integralmente fechado,
no cumprimento de penas por crimes hedion-
dos, nela definidos.
5. HC indeferido, por maioria, nos termos do
voto do Relator (Tribunal Pleno, HC 76.371/SP,
Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para o acórdão
Min. Sydney Sanches, j. em 25.03.98).

Assim também o eg. Superior Tribunal de
Justiça:

Criminal. HC. Homicídio qualificado tentado.
Exclusão de qualificadoras. Impossibilidade.
Impropriedade do writ. Dosimetria. Fundamen-
tação suficiente para a exasperação procedida.
Execução. Regime integralmente fechado de
cumprimento de pena. Lei 8.072/90. Vedação
legal à progressão. Constitucionalidade. Ordem
denegada.
- As qualificadoras só podem ser excluídas em
casos excepcionalíssimos, quando, de forma
incontroversa, se mostrarem absolutamente
improcedentes, sem qualquer apoio nos autos,
sendo que o habeas corpus é meio impróprio
para tal análise, visto que envolveria reexame
do conjunto fático-probatório.
- Havendo suficiente fundamentação quanto às
circunstâncias que levaram à exasperação da
reprimenda, mantém-se a dosimetria aplicada
na condenação, tornando-se descabida a
análise mais acurada dos motivos utilizados
para tanto, se não evidenciada flagrante ilegal-
idade, como in casu, tendo em vista a impro-
priedade do meio eleito.
-As condenações por homicídio qualificado,
delito elencado como hediondo pela Lei
8.072/90, devem ser cumpridas em regime
integralmente fechado, vedada a progressão.
Constitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei dos
Crimes Hediondos já afirmada pelo eg. STF.
- Ordem denegada (5ª Turma, HC 15.593/RJ,
Rel. Min. Gilson Dipp, 03.04.01).

Vale, ainda, trazer o entendimento de
nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais, con-
solidado na sua Súmula 49:

A Lei 9.455/97 (Lei de Tortura) não revogou a
Lei 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos),
razão pela qual não cabe progressão de
regime aos condenados por crimes hediondos,
exceto o de tortura.
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Além disso, entendimento também do
extinto Tribunal de Alçada de Minas Gerais: 

Crime hediondo. Latrocínio. Regime peniten-
ciário. Lei 8.072/90. Constitucionalidade.
- O considerável aumento da gravidade dos
crimes cometidos no País e da violência da
agressão à sociedade por parte de alguns
criminosos levou o legislador a um endure-
cimento nas regras de punição a crimes que
conceituou como hediondos, impondo, como
regra geral, o cumprimento das respectivas
penas integralmente em regime penitenciário
fechado.
- A medida prevista no § 1º do art. 2º da Lei
8.072/90 é dura, mas deve ser respeitada,
sob pena de se continuar transformando o
Judiciário em sancionador da impunidade ou
de reprimendas ineficazes, que contribuem
para o sentimento generalizado de que quem
comete crimes sempre leva vantagens em
nossa sociedade. 
- O debate sobre a constitucionalidade do art.
2º, § 1º, da Lei 8.072/90 já está superado na
Corte Maior, e a má aplicação dessas regras
ou o entendimento mais benigno sobre elas
por parte de alguns não pode justificar o
rompimento generalizado com o sistema
imposto pela lei dos crimes hediondos (1ª
Câm. Crim., Ap. Crim. nº 267.942-3, Rel. Juiz
Sérgio Braga, j. em 03.02.99).

Além do que o excelso Supremo Tribunal
Federal já sumulou sobre a matéria, pacificando-a:

Não se estende aos demais crimes hediondos
a admissibilidade de progressão no regime de
execução da pena aplicada ao crime de tortu-
ra (Súmula 698).

Ainda, o eg. Superior Tribunal de Justiça,
em decisão recente, reformou a decisão desta eg.
Câmara, dando provimento ao recurso do Minis-
tério Público para fixar o regime integralmente
fechado ao condenado por crime hediondo:

Penal. Recurso especial. Latrocínio. Crime
hediondo. Progressão de regime.
I - Para os crimes hediondos, assim também
para os assemelhados (art. 2º, caput, e § 1º,
da Lei 8.072/90), na execução da pena priva-
tiva de liberdade deve ser observado o regime
integralmente fechado.
II - A Lei 9.455/97 trata tão-só do crime de tor-
tura, não se aplicando em sede do art. 2º, §
1º, da Lei 8.072/90, a outros crimes (REsp. nº
343.942/MG, Rel. Min. Félix Fischer, j. em
07.05.02).

Desse modo, ouso divergir do eminente
Relator apenas no que toca ao regime de cumpri-
mento da pena fixada aos apelantes, que deverá
ser integralmente fechado, em obediência ao art.
2º, § 1º, da Lei 8.072/90.

Com tais considerações, nos termos do
voto condutor, dou parcial provimento aos
recursos somente para reduzir as penas
impostas, mas mantenho o regime integral-
mente fechado para o cumprimento das penas
privativas de liberdade.

É como voto.

Custas, ex lege.

-:::-

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - SENTENÇA - MINISTÉRIO PÚBLICO - RECURSO EM FAVOR
DO RÉU - INTERESSE PROCESSUAL - LEGITIMIDADE ATIVA - RECURSO DA DEFESA - DUAL-

IDADE - IMPOSSIBILIDADE - PROVA - INSUFICIÊNCIA - ABSOLVIÇÃO

- O Ministério Público, sendo ao mesmo tempo defensor da coletividade e da exata aplicação
da norma, é parte legítima e tem interesse para recorrer em favor do réu, desde que a conde-
nação tenha sido injusta ou tenha ferido as normas estabelecidas regularmente.

- Não obstante a legitimidade do Ministério Público para recorrer no interesse do condenado,
seu recurso não pode ser conhecido se houve interposição de apelo, por parte da defesa, com
a mesma finalidade, pois não se admite tal dualidade recursal em favor da mesma parte.
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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 NÃO CONHECER DO RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO E DAR PROVIMENTO
AO RECURSO DA DEFESA.

Belo Horizonte, 27 de setembro de 2005.
- Jane Silva - Relatora.

Notas taquigráficas

A Sr.ª Des.ª Jane Silva - Romildo Costa
Valadares e o representante do Ministério Público,
em exercício na 3ª Vara de Tóxicos desta Capital,
inconformados com a decisão que condenou o
primeiro a três anos de reclusão e 50 dias-multa,
a unidade fixada em seu mínimo legal, pelo crime
do art. 12 da Lei 6.368/76, apelam, pretendendo a
absolvição do réu, ao fundamento de que inexis-
tem provas seguras para a sua condenação.

As contra-razões aos dois recursos são
pelo acolhimento das respectivas razões recursais.

Quanto aos fatos, narram os autos que
no dia 11 de julho de 2002, por volta das 10
horas, quando Romildo se encontrava na Rua
da Passagem, 311, Bairro Vila Cafezal, nesta
Capital, foi surpreendido pelos policiais militares
guardando 27,87g de maconha, fazendo-o para
fins mercantis.

A denúncia foi recebida em 19 de outubro
de 2004 e a sentença publicada em mãos do
escrivão em 6 de janeiro de 2005.

O feito tramitou nos termos do relatório
da sentença, tendo, ao final, acusação e defesa
pedido a improcedência da denúncia.

A Procuradoria de Justiça opina por que
se conheça dos apelos e por que se lhes dê
provimento.

Quanto ao conhecimento dos recursos.

No que diz respeito ao conhecimento do
recurso da defesa, não há qualquer óbice, pois
existe o interesse recursal, o recurso é cabível,
adequado, assim como foram obedecidos todos
os requisitos de admissibilidade e processamento.

Entretanto, no que tange ao recurso do
Ministério Público, cabem algumas considerações.

O art. 577 do CPP diz, expressamente,
que podem recorrer o Ministério Público, o
querelante e o réu, seu procurador ou seu
defensor, evidenciando que o legislador quis
outorgar ampla legitimação para os recursos
em geral.

Por outro lado, o parágrafo único do art.
577 do CP diz que não se admitirá, entretanto,
recurso daquele que não tiver interesse na
reforma ou modificação da decisão.

O interesse, segundo boa parte da dout-
rina e dos julgados, decorre diretamente da
sucumbência, total ou parcial.

Todavia, no que diz respeito ao Ministério
Público, sendo ele um órgão de defesa da
sociedade, devendo ser, portanto, absolu-
tamente imparcial, pois lhe incumbe não só
tutelar a ordem jurídica, mas também fiscalizar
a aplicação das leis, ele pode recorrer em favor
do réu parcial ou totalmente, não obstante tê-lo
denunciado, principalmente quando sustentou,
em alegações finais, a precariedade das provas
e pediu a absolvição do acusado.

Pode fazê-lo também ainda que tenha
pedido a condenação, quando julgar que ela foi

- Sendo dúbia e inconsistente a prova produzida, justifica-se a absolvição do réu.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.02.800229-3/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelantes:
1º) Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 2º) Romildo Costa Valadares - Apelados: Romildo
Costa Valadares, Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relatora: Des.ª JANE SILVA
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exacerbada ou feriu a lei penal ou processual
penal, buscando, como custos legis, a sua exata
aplicação.

Isso não quer dizer que há contradição
ante o ato de acusar e o de pedir absolvição,
pois o primeiro é exercido com a finalidade de
buscar a verdade real, garantindo ao réu
através do contraditório e do exercício da ampla
defesa o respeito ao devido processo legal, e
não com a mera função de acusador, sendo
que tal conceito das funções do Ministério
Público já está desde muito ultrapassado. Na
verdade o que ele almeja é uma decisão justa.

Sendo o Ministério Público uma insti-
tuição indispensável, ele atua não só como
autor da ação penal, mas também, como já se
disse, na tutela das normas legais; assim, lhe é
permitido não só pedir a absolvição do réu,
como recorrer em seu interesse.

Todavia, não obstante haver interesse
recursal, sendo o Ministério Público parte legíti-
ma para o mister - e também se louve com
ênfase a atitude do culto Promotor de Justiça,
que tanto engrandece a instituição a que per-
tence -, não se pode, neste caso, conhecer do
seu apelo, pois o próprio réu também recorreu,
no mesmo sentido, buscando a mesma
absolvição, não se podendo admitir dois recur-
sos com a mesma pretensão. É este o entendi-
mento doutrinário e jurisprudencial dominante:

Também é conferido ao Ministério Público o
direito de apelar em favor do réu condenado
no sentido de promover a exata aplicação da
lei penal, embora haja opinião minoritária em
contrário. Esse recurso, porém, não deve ser
conhecido se o acusado também apelou tem-
pestivamente da sentença, já que não é
admissível dualidade de recursos com o
mesmo objetivo em relação à mesma parte
(Júlio Fabbrini Mirabete. Código de Processo
Penal Interpretado. 3. ed. São Paulo: Atlas,
1995, p. 717).

Embora se entenda legítima a posição do
Ministério Público, apelando em favor do réu
condenado, do seu recurso, contudo, não se
conhece se o próprio interessado apelou da
sentença, por ser inadmissível dualidade

recursal objetivando o mesmo fim (TACrimSP,
RT 540/326).

Fez bem o culto, zeloso e bem formado
Promotor de Justiça ao interpor o presente
apelo, mas ante a interposição feita pelo próprio
acusado, com a mesma finalidade recursal,
conheço apenas do recurso da defesa e passo
a examiná-lo.

Não foram argüidas nulidades, nem as
encontramos quando do exame dos autos.

Quanto ao mérito.

Examinei com cuidado a prova produzida
nestes autos e, assim como o recorrente, o
zeloso Promotor de Justiça e o culto Procurador
de Justiça, não vejo como manter uma decisão
totalmente divorciada da prova dos autos.

O tráfico de drogas é uma chaga social,
consoante tenho repetido a cada voto proferido,
incumbindo ao Estado persegui-lo continuamente;
mas não se pode condenar alguém com base em
provas frágeis, mormente em se tratando de con-
denação por crime hediondo, com severas conse-
qüências para a vida do condenado.

Vê-se que a Polícia havia recebido infor-
mações anônimas de que no local estaria ocor-
rendo o tráfico de drogas e para lá se dirigiu,
chegando à casa do réu, mas ali nada encontrou,
passando a procurá-la em um barranco existente
nos fundos da casa do acusado, especificamente
num lixo ali depositado juntamente com outros.

Conforme acentuou a testemunha Frank
Land Dias, em seu depoimento às f. 111/112, o
local em questão é acessível aos transeuntes;
assim, é perfeitamente possível que qualquer pes-
soa ali escondesse a droga, ou a dispensasse.

Ressalte-se que o local em questão, que
não pertencia ao réu, está no Aglomerado do
Cafezal, lugar onde o tráfico de drogas é con-
stante, não se podendo dizer que ali existe uma
única pessoa que vende substâncias entorpe-
centes.

O apelante franqueou à Polícia a entrada
em sua casa, fazendo-o de modo despreo-
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cupado, o que não ocorreria caso fosse trafi-
cante ou houvesse escondido a droga, quando
normalmente procuraria, por todos os meios,
fugir ou evitar que se procedesse, sem maiores
dificuldades, à busca devida.

Não bastassem tais considerações, todas
as testemunhas ouvidas dizem que conhecem o
réu desde longa data, sendo muitas delas seus
vizinhos, e nunca viram movimentação estranha
em sua casa, nem tiveram conhecimento de que
ele fosse dado ao tráfico de drogas.

Também afirmou o policial Frank Land Dias,
que faz o policiamento do Aglomerado Cafezal há
três anos e jamais ouviu falar que o acusado
estivesse envolvido com o tráfico de drogas.

A prova é extremamente frágil, dúbia,
podendo apontar para qualquer transeunte como
a pessoa que ali colocou a droga, não sendo
suficiente para a condenação do réu, sob pena
de consagrarmos um terrível e condenável erro
judiciário.

Ante tais fundamentos, dou provimento ao
recurso da defesa e, nos termos do disposto no

art. 386, VI, do CPP, absolvo o réu da imputação
que lhe foi feita.

Sejam cancelados eventuais registros
cartorários.

Preencha-se o boletim individual e faça-se
a competente remessa.

Isento o réu do pagamento de custas,
que correrão por conta do Estado.

Deixo de determinar a expedição de
alvará de soltura porque há notícia nestes autos
de que o réu estaria preso pela presumida práti-
ca de homicídio.

Votaram de acordo com a Relatora os
Desembargadores: Antônio Carlos Cruvinel e
Erony da Silva.

Súmula - NÃO CONHECERAM DO
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA
DEFESA.

-:::-

FALSA IDENTIDADE - PRISÃO EM FLAGRANTE - RESPONSABILIDADE PENAL - PRINCÍPIO
DA AMPLA DEFESA - ABSOLVIÇÃO - ART. 307 DO CÓDIGO PENAL - VOTO VENCIDO

- O fato de o agente do furto atribuir-se falsa identidade a título de autodefesa não o indicia no
crime previsto no art. 307 do CP se em outro momento do inquérito fornece sua qualificação
correta, em presumida ocorrência de arrependimento eficaz.

- V. v. - Configura o delito previsto no art. 307 do CP a conduta de quem se atribui falsa identi-
dade com o objetivo de livrar-se da prisão em flagrante e da responsabilidade penal, o que sig-
nifica obter indevida vantagem, a qual não depende, necessariamente, de possuir natureza pat-
rimonial (Desembargadores Eli Lucas de Mendonça e Eduardo Brum).

EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2.0000.00.446093-9/001 -
Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. WALTER PINTO DA ROCHA

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Embargos Infringentes na Apelação Criminal
nº 2.0000.00.446093-9/001, da Comarca de
Belo Horizonte, sendo embargante Vinícius

Gustavo de Souza e embargado Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, acorda a
Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais ACOLHER OS
EMBARGOS, VENCIDOS OS DESEMBAR-
GADORES REVISOR E PRIMEIRO VOGAL.
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Presidiu o julgamento o Desembargador
Eli Lucas de Mendonça (Revisor, vencido), e
dele participaram os Desembargadores Walter
Pinto da Rocha (Relator), Eduardo Brum (1º
Vogal, vencido), William Silvestrini (2º Vogal) e
Hélcio Valentim (3º Vogal, convocado).

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2005. -
Walter Pinto da Rocha -Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Walter Pinto da Rocha -
Embargos infringentes opostos por Vinícius
Gustavo de Souza, inconformado com o v.
acórdão de f. 220/224, proferido em apelação
criminal, na qual se concluiu, por maioria, pelo
provimento do recurso do Ministério Público e
pela condenação do apelado como incurso nas
sanções do art. 307 do CP.

O embargante ofereceu as razões recur-
sais de f. 227/223, pleiteando a modificação da
sentença condenatória. Ressalta que não
houve a integração plena do tipo pela ausência
de intenção de obter vantagem para si ou para
terceiros e que se tratou de mera manobra
defensiva, encontrando tal conduta abrigo na
Constituição, a qual assegura o direito ao silên-
cio.

Recebido o recurso, foram os autos envi-
ados à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por
meio do parecer de f. 235/236, opinou pelo não-
provimento.

Conheço do recurso por se encontrarem
presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Pedindo vênia ao em. Desembargador
Eli Lucas de Mendonça, que atuou, na
apelação, como Revisor e Relator para o
acórdão, e ao em. Desembargador Ediwal José
de Morais, que atuou como Vogal, acolho as
razões dispendidas pelo ilustre Desembargador
Delmival de Almeida Campos, então Relator
vencido, prolator do voto minoritário quanto à
matéria divergente, por entendê-las mais con-
dizentes e justas, não podendo o recorrente ser
apenado pelo delito de falsa identidade. 

O fato de ter o recorrente, na fase extraju-
dicial, omitido sua verdadeira identidade, não
chegando, porém, a apresentar à autoridade poli-
cial qualquer documento que pudesse induzi-la
em erro, leva à conclusão da não-existência de
motivo a tipificar a conduta, o que descaracteriza
o crime definido no art. 307 do CP.

Somente quando houver o dolo, deve a
conduta ser punida, conforme ensina Julio F.
Mirabete:

O dolo do delito é a vontade de atribuir-se ou
atribuir a outrem a falsa identidade, exigindo-
se porém o elemento subjetivo do tipo, que é
a finalidade de conseguir vantagem para si ou
para outrem ou de dano a terceiro... (Manual
de Direito Penal, 6. ed., São Paulo: Atlas,
1993, v. 3, p. 272-273).

Entendo que o ato de oferecer nome falso
para se livrar de inquérito, quando da prisão em
flagrante delito, não vulnera o bem jurídico da fé
pública, ante os atuais meios modernos coloca-
dos à disposição das autoridades para a real
identificação de criminosos, acrescido o fato de,
em seguida, haver o fornecimento da verdadeira
identidade.

Nesse sentido, a jurisprudência:

Falsa identidade. Descaracterização. Agente
que, por meio inidôneo e em atitude de
autodefesa, fornece nome falso aos policiais,
mas, logo em seguida, identifica-se com seu
nome verdadeiro. Conduta que não visa obter
vantagem ou causar dano a outrem.
Inteligência do art. 307 do CP.
Se o agente, por meio inidôneo e em atitude
de autodefesa, fornece nome falso aos polici-
ais, mas, logo em seguida, identifica-se com o
seu nome verdadeiro, não visa obter van-
tagem ou causar dano a outrem, devendo ser
absolvido da imputação da prática do delito
de falsa identidade, uma vez que os fatos não
se adaptam ao tipo previsto no art. 307 do CP
(RT, 758/613).

O delito do art. 307 do CP não se tipifica se o
agente se atribui falsa identidade em autode-
fesa, ao ser preso (JUTACrim, 88/361;
91/104; 91/233; 90/228; 88/361). Vide ainda:
TAMG - RF, 317/330 e RT, 608/352.
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Se o réu se retratou, oportunamente, forne-
cendo seu verdadeiro nome, não há falar na
contravenção do art. 68 da respectiva lei (RT,
446/402).

Consigna o Superior Tribunal de Justiça:
“Não há o delito se o agente se atribui falsa
identidade, apenas para esconder antigo pas-
sado criminoso” (RT, 788/551).

O fato de o acusado informar falsamente
à autoridade policial sua identidade, visando
com tal expediente à autodefesa no ato de sua
prisão, não o enquadra no crime previsto no art.
307 do CP, mormente porque, in casu, houve a
retratação em outro momento do inquérito ao
fornecer seu verdadeiro nome, ficando claro
que não auferiu vantagens, nem criou obstá-
culos ao normal andamento do feito, nem cau-
sou danos a terceiros, sendo lícito presumir-se
a ocorrência do arrependimento eficaz.

Acolho os embargos infringentes opostos
pelo réu, aderindo ao respeitável voto
minoritário, proferido no acórdão da apelação.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Eli Lucas de Mendonça -
Inauguro dissidência e rejeito os embargos para
manter o voto que proferi quando do julgamen-
to da apelação.

Como lá afirmei:

É fato que o apelado atribuiu-se falsa iden-
tidade ao se fazer passar por terceira pessoa,
seu irmão, quando de sua prisão. Ora, tal pro-
cedimento, ainda que lhe servisse para omitir
sua identidade, mais lhe prestaria para livrar-se
da prisão e de sua responsabilidade penal, o
que é suficiente para a configuração do delito,
ao que basta a obtenção de indevida vantagem,
não necessariamente patrimonial, ademais não
havendo como cogitar da hipótese de autodefe-
sa.
Nesse sentido é a corrente majoritária da
jurisprudência, lembrando ter o acusado o
direito de calar a verdade, mas nunca o de
falsear a própria identidade:
“A atribuição de identidade falsa, ainda que
cometida em autodefesa, não descaracteriza

o crime previsto no art. 307 do CP, pois tal fato
ofende a fé pública e o próprio interesse
comum, extrapolando a garantia constitucional
de permanecer silente, bem como a liberdade
de mentir sobre os fatos relacionados ao
crime” (RT 755/613).
(...)
Logo, dou provimento ao apelo ministerial e
condeno o apelado Vinícius Gustavo de Souza
como incurso nas sanções do art. 307 do CP.

Assim, demonstrado que o embargante
identificou-se falsamente, não prospera a pre-
tendida absolvição.

Ante tais fundamentos, rejeito os embar-
gos infringentes opostos para manter o voto
que proferi quando do julgamento da apelação,
rogando vênia aos que defendem entendimento
divergente. 

O Sr. Des. Eduardo Brum - De acordo
com o eminente Desembargador Revisor.

O Sr. Des. William Silvestrini - De acordo
com o eminente Desembargador Relator.

O Sr. Des. Hélcio Valentim - No mérito,
acompanho o ilustre Relator, pois tenho que o art.
307 do CP revela tipo assimétrico ou incongruente
que exige, além do dolo, o fim especial de agir,
qual seja o de obter vantagem. A jurisprudência, a
seu turno, vem consolidando o que se deve enten-
der por vantagem. Nesse sentido:

O conceito de vantagem significa a obtenção
de um plus, que adere ao patrimônio do
agente, ao passo que a liberdade procurada
com a mentira é simples continuação de um
estado natural a que todo homem pode e
deve almejar (RT, 561/361).

Assim é que a conduta do acusado, que
falseia sua identidade com simples intuito de
autodefesa, não se subsume no tipo em
análise. Nesse sentido:

Não há, entretanto, o crime de falsa identi-
dade quando o propósito do agente é apenas
o de ocultar seu passado delituoso (RT,
696/380).
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Falsa identidade. Declinação de falso prenome
na polícia. Intuito de autodefesa. Configuração.
Impossibilidade. Aquele que, ao ser identificado
na polícia, declina falso prenome, procurando
defender-se, torna anódina a conduta, impossi-
bilitando a configuração do crime previsto no art.
307 do CP (RJDTACrim, 14/77-8).

Destarte, a absolvição do embargante,
quanto a esse crime, é medida que se impõe,
razão pela qual acompanho o ilustre Relator.

Custas, ex lege.

Acórdão embargado

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Criminal nº 446.093-9, da
Comarca de Belo Horizonte, sendo apelante
Ministério Público do Estado de Minas Gerais e
apelado Vinícius Gustavo de Souza, acorda, em
Turma, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais DAR
PROVIMENTO, VENCIDO O DESEMBAR-
GADOR RELATOR.

Presidiu o julgamento o Desembargador
Eli Lucas de Mendonça (Revisor e Relator para
o acórdão), e dele participaram os Desem-
bargadores Delmival de Almeida Campos
(Relator, vencido) e Ediwal José de Morais
(Vogal).

Belo Horizonte, 27 de abril de 2005. -
Delmival de Almeida Campos - Relator, venci-
do.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Delmival de Almeida Campos
- A Promotora de Justiça em atuação perante

a 4a Vara Criminal da Comarca de Belo
Horizonte ofereceu denúncia contra Vinícius
Gustavo de Souza e Ana Paula Alves, rep-
utando-os incursos nas sanções do art. 157, §
2º, I e II, do CP.

Vinícius Gustavo também foi denunciado
pela prática do delito de falsa identidade (CP,
art. 307).

A denúncia foi recebida, determinando-se o
desmembramento do feito com relação à acusada
Ana Paula, prosseguindo nestes autos a ação
contra Vinícius Gustavo, que, ao final, foi absolvi-
do da imputação de falsa identidade e condenado
por roubo duplamente qualificado (concurso de
agentes e emprego de arma) a cinco anos e oito
meses de reclusão, regime inicial fechado, e 17
dias-multa, no mínimo legal.

A acusação apelou (razões às f.
184/193), insurgindo-se contra a absolvição do
réu quanto ao delito do art. 307 do CP.

Contra-razões do apelado, às f. 194/197.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
às f. 203/204, pelo provimento da apelação.

O recurso foi adequadamente interposto,
impondo-se o seu conhecimento.

Não foram argüidas preliminares, e o
exame dos autos revela que o feito percorreu
regular tramitação, nada havendo a inquiná-lo.

Quanto ao mérito, não obstante o respei-
tável entendimento manifestado pela Promotora
de Justiça em suas razões recursais, tenho reiter-
adamente decidido em sentido oposto, v.g.: Ap.
Criminal nº 428.370-3, Comarca de Contagem,
constando do meu voto:

...entendo que o recorrente, ao fornecer nome
falso, quando da lavratura do boletim de ocor-
rência policial, apenas exerceu o seu direito à
ampla defesa, que tem sede constitucional, não
importando o seu ato em transgressão ao pre-
ceito proibitivo do art. 307 do CP.

Além do mais, registro que o apelado
declinou nome falso (de um irmão seu), tão-
somente quando da lavratura do BO, retra-
tando-se espontaneamente ainda no inquérito
(f. 40/41):

Que o declarante resolveu por iniciativa própria
confessar o seu verdadeiro nome, que é
Vinícius Gustavo de Souza, e não Ederson
Júnio de Souza, como consta do auto de prisão
em flagrante lavrado no dia 31.03.03...
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Assim, motu proprio, o apelado retratou-
se em tempo de não obstacularizar ou dificultar
o normal andamento do feito.

Após esta breve digressão, concluo,
pelos fundamentos retro declinados, que a pre-
tensão manifestada pelo Parquet, através do
recurso de apelação interposto, não merece
prosperar, data venia.

Por tais razões, nego provimento à
apelação.

Custas, pelo Estado.

O Sr. Des. Eli Lucas de Mendonça - Ouso
opor contrariedade ao voto do eminente Relator,
no tocante à manutenção da absolvição do
apelado da imputação do crime de falsa identi-
dade, e provejo o apelo ministerial, data venia.

É fato que o apelado atribuiu-se falsa
identidade ao se fazer passar por terceira pes-
soa, seu irmão, quando de sua prisão. Ora, tal
procedimento, ainda que lhe servisse para omi-
tir sua identidade, mais lhe prestaria para livrar-
se da prisão e de sua responsabilidade penal, o
que é suficiente para a configuração do delito,
ao que basta a obtenção de indevida vantagem,
não necessariamente patrimonial, ademais não
havendo como cogitar da hipótese de autodefe-
sa.

Nesse sentido é a corrente majoritária da
jurisprudência, lembrando ter o acusado o dire-
ito de calar a verdade, mas nunca o de falsear
a própria identidade:

A atribuição de identidade falsa, ainda que
cometida em autodefesa, não descaracteriza
o crime previsto no art. 307 do CP, pois tal fato
ofende a fé pública e o próprio interesse
comum, extrapolando a garantia constitu-
cional de permanecer silente, bem como a

liberdade de mentir sobre os fatos relacio-
nados ao crime (RT 755/613).

Atribuir-se falsa condição (...), a fim de obter
proveito indevido, induzindo outrem a erro
quanto à sua pessoa, constitui o delito previsto
no art. 307 do CP (TJSP, AC, Rel. Des. Arruda
Sampaio, RT 343/126).

Logo, dou provimento ao apelo ministerial
e condeno o apelado Vinícius Gustavo de Souza
como incurso nas sanções do art. 307 do
Código Penal.

Doso-lhe a pena.

Adoto, porque corretas, as circunstâncias
judiciais subjetivas já analisadas na instância
singela, acrescentando que os motivos do de-
lito, suas circunstâncias e conseqüências foram
comuns ao tipo penal incriminado, e fixo a
pena-base em quatro meses de detenção.
Reconheço a atenuante da confissão espon-
tânea e compenso-a com a agravante da reinci-
dência (caracterizada às f. 77/78). Torno-a
definitiva naquele patamar, ante a ausência de
quaisquer outras causas de oscilação.

Fixo o regime prisional semi-aberto para
o cumprimento da reprimenda, tendo em vista a
reincidência do apelado e as circunstâncias
judiciais examinadas. 

Nego a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos e o sursis,
nos termos dos art. 44, II, e 77, I, do CP.

Deixo de aquilatar eventual prescrição da
pretensão punitiva em face da pena in concreto,
à míngua de trânsito em julgado desta con-
denação para o Ministério Público, o que deverá
ser posteriormente avaliado, na forma do art. 61
do CPP.

O Sr. Des. Ediwal José de Morais -
Acompanho o nobre Desembargador Revisor.

-:::-

ROUBO QUALIFICADO - ARMA DE FOGO - CONCURSO DE PESSOAS - POSSE DA RES -
CRIME CONSUMADO - CO-AUTORIA - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - RETRATAÇÃO - ÔNUS

DA PROVA - CONDENAÇÃO
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Primeira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de
fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das
notas taquigráficas, EM REJEITAR PRELI-
MINARES, NÃO CONHECER DO RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO E NEGAR PROVIMENTO
AOS APELOS, À UNANIMIDADE.

Belo Horizonte, 30 de agosto de 2005. -
Sérgio Braga - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Sérgio Braga - Genilson Paz de
Carvalho, Maria das Graças Silva Rodrigues,
vulgo “Mariquinha”, Alexandre Aloísio da Silva,
vulgo “Xande”, Lidinalva Maria Maia, Adimilson
Moreira da Costa e Fernando Lúcio Bicalho foram
denunciados e processados perante o MM. Juiz
de Direito da Vara Criminal, de Menores e
Precatórias, da Comarca de Itabira, conforme a r.
sentença de f. 480/501, tendo sido todos absolvi-
dos da prática do crime de formação de quadrilha,
mas condenados por roubo, agravado pelo
emprego de arma e concurso de pessoas, e
Fernando, também por “falsa identidade”:

- Genilson, a quatro anos e oito meses de
reclusão, em regime semi-aberto, e pagamento

de 12 dias-multa, com valor unitário mínimo, pelo
delito do art. 157, § 2º, I e II, do CP, o qual, con-
formado com sua condenação, manifestou
expressamente seu desejo de não recorrer, mas
foi apresentado recurso pela defesa técnica; 

- Maria das Graças, a oito anos, quatro
meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado,
e pagamento de 42 dias-multa, com valor unitário
mínimo, pelo delito do art. 157, § 2º, I e II, do CP; 

- Alexandre, a cinco anos, sete meses e
seis dias de reclusão, em regime semi-aberto, e
pagamento de 14 dias-multa, com valor unitário
mínimo, pelo delito do art. 157, § 2º, I e II, do CP; 

- Lidinalva, a cinco anos e quatro meses de
reclusão, em regime semi-aberto, e pagamento
de 13 dias-multa, com valor unitário mínimo, pelo
delito do art. 157, § 2º, II, do CP, o qual, confor-
mando-se com sua condenação, não recorreu;

- Adimilson, a cinco anos, sete meses e
seis dias de reclusão, em regime fechado, e
pagamento de 14 dias-multa, com valor unitário
mínimo, pelo delito do art. 157, § 2º, I e II, do
CP, o qual, conformando-se com sua conde-
nação, não recorreu; 

- Fernando, a sete anos e seis meses de
reclusão, em regime fechado, e pagamento de
35 dias-multa, com valor unitário mínimo, sendo

- Para a consumação do crime de roubo, é irrelevante que o agente obtenha a posse tranqüila
da coisa, pouco importando o lapso temporal da detenção ou que o bem não saia da esfera de
vigilância da vítima. Assim, cessada a violência ou a grave ameaça, auferindo o agente a
detenção da res, ainda que a perca logo em seguida, o delito se consuma.

- Ao reconhecimento de co-autoria não se exige a prática de atos de execução pelo comparsa,
sendo inclusive desnecessária a presença dele na fase executória do crime. 

- Ao réu confesso não é defesa a retratação, mas, para que a essa se confira credibilidade,
necessária prova robusta dos fatos alegados, competindo àquele demonstrar que os depoimentos
colhidos no inquérito foram forjados ou que a confissão extrajudicial fora obtida mediante coação.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0317.03.035796-4/001 - Comarca de Itabira - Apelantes: 1º) Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, 2º) Genilson Paz de Carvalho, 3ª) Maria das Graças Silva Rodrigues,
4º) Alexandre Aloísio da Silva - Apelados: Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Genilson Paz de
Carvalho, Maria das Graças Silva Rodrigues, Alexandre Aloísio da Silva, Lidinalva Maria Maia, Adimilson
Moreira da Costa, Fernando Lúcio Bicalho - Relator: Des. SÉRGIO BRAGA
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sete anos de reclusão pelo delito do art. 157, §
2º, I e II, e seis meses de detenção, pelo crime
do art. 307, ambos do CP, o qual, conformando-
se com sua condenação, não recorreu. 

A sentença condenatória gerou o incon-
formismo do Ministério Público, do segundo e
terceiro condenados - Maria das Graças Silva
Rodrigues e Alexandre Aloísio da Silva -, bem
como da defesa técnica de Genilson Paz de
Carvalho, que apresentaram, cada qual a seu
turno, recurso de apelo, às f. 502, 504, 512 e
503, respectivamente, protestando Alexandre
por arrazoar em segunda instância. 

O Promotor Público formalizou “desistência”
do recurso de apelo interposto (f. 599); todavia,
instado a se manifestar em face do princípio da
indisponibilidade da ação penal (art. 576, CPP),
apresentou razões de f. 677/678, sustentando em
preliminar que o inconformismo inicial seria contra
a absolvição da imputação do crime de quadrilha,
mas que, ao exame dos autos, entende que a
decisão judicial fez a melhor justiça, uma vez que
não há nos ditos autos comprovação do vínculo
associativo, indispensável à consumação do delito
em comento. Entende, pois, que falta no caso um
dos pressupostos recursais, exatamente o “inte-
resse em recorrer”, pugnando pelo “não-conheci-
mento do recurso”, mantendo-se a sentença.

O recurso ministerial foi respondido pelos
recorridos:

- Alexandre (f. 684/685), Genilson (f.
700/702), Lidinalva (f. 704/705), Adimilson e
Fernando (f. 706), reforçaram a manifestação
ministerial pelo não-conhecimento do recurso,
por falta de interesse;

- Maria das Graças (f. 686/699), contudo, a
seu turno, em extenso arrazoado, ignorou qual
seria o objeto de suas contra-razões ao recurso
ministerial e, imaginando estar em sede recursal,
apresentou verdadeiras “razões de apelo”, revol-
vendo toda a prova sem qualquer necessidade,
requerendo ao final seja a reprimenda que lhe foi
imposta reduzida ao mínimo legal.

Os também apelantes foram intimados a
apresentar suas razões de recurso, fazendo-o
cada qual de per si: 

- Genilson, quando intimado da sentença
condenatória (f. 596), como já se disse, mani-
festou expressamente sua conformidade com a
decisão e o seu desejo de não recorrer, reduzido
a termo pelo oficial de justiça; contudo, à sua re-
velia, seu procurador, constituído apud acta,
apresentou petição de recurso (f. 503) e, em
suas razões (f. 614/626), apresentadas quase
três meses após, alega que não há prova de sua
participação nos fatos criminosos, que os acusa-
dos foram coagidos fisicamente a assinar a con-
fissão, que as provas colhidas no inquérito são
insuficientes a sustentar a condenação e que
não há prova da materialidade do roubo consu-
mado, que não passou de tentativa; ao final,
pede a reforma da decisão para se ver absolvido
ou, alternativamente, que a imputação seja
desclassificada para a forma tentada;

- Maria das Graças (f. 534/544) busca ini-
cialmente demonstrar que a iniciativa para o
roubo partiu de Lidinalva, de quem a recorrente
teria sido mera assessora, ou ligação “entre a
cabeça Lidinalva e os subalternos”, e, no caso,
quem foi responsabilizada pela organização foi a
recorrente, que recebeu pena maior, “premiando-
se” Lidinalva; cita teses das alegações finais
apresentadas pela defensora que atuou naquela
fase, mas não as assume novamente; transcreve
trechos da sentença condenatória, especialmente
referentes à recorrente, mas nada argumenta;
alega que as provas coletadas pela polícia contra
a recorrente não podem ser consideradas porque
obtidas mediante coação e violência; que a ré foi
ouvida “na polícia” sem assistência de advogado;
que os co-réus Adimilson e Fernando assumiram
inteira responsabilidade pelo roubo, e seus depoi-
mentos foram simplesmente ignorados; ao final,
pede a reforma da decisão e a conseqüente
absolvição e, alternativamente, o reconhecimento
de que Lidinalva era a mentora intelectual e a
redução da pena da recorrente ao mínimo legal;

- Alexandre (f. 647/654), arrazoando em
segundo grau, alega que não restou demons-
trada qualquer participação do recorrente nos
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fatos criminosos; que seu único envolvimento
seria pelo fornecimento da arma usada no
crime; que a arma utilizada não lhe pertencia,
mas a Fernando; que os demais acusados não
o envolvem no fato nem lhe imputam respon-
sabilidade pela arma; que não há clareza sobre
como se imputou a propriedade da arma a
Alexandre; insiste em que não há provas que o
incriminem, pedindo a reforma da decisão e sua
absolvição; diz que, se superadas as questões
de mérito, deve ser aplicada a regra do art. 14,
II, uma vez que entende que o crime não pas-
sou de sua forma tentada; ao final, se não
absolvido, pede a redução da pena em 2/3, com
pena-base no mínimo legal, por ser primário e
sem antecedentes, e regime aberto. 

O Ministério Público de primeiro grau con-
trariou o recurso de Maria das Graças (f. 600/606),
argüindo preliminar de intempestividade recursal,
afirmando que a ré foi intimada da sentença em
16.07.04 e o recurso só foi interposto em 27.07.04,
requerendo seu não-conhecimento, e, no mérito,
rebate as colocações da apelante, opinando ao
final que, se conhecido o recurso, seja ele impro-
vido, mantendo-se a sentença.

O recurso manejado pelo procurador de
Genilson foi contrariado às f. 627/633, argüindo
preliminarmente a representante ministerial que
as razões de recurso foram apresentadas a
destempo, pedindo seu desentranhamento; no
mérito, rebateu as alegações do recorrente,
opinando pelo conhecimento e improvimento. 

O recurso de Alexandre, cujas razões
foram apresentadas em segundo grau, foi minu-
ciosamente rebatido na Procuradoria-Geral de
Justiça, pela Promotora designada (f. 657/667),
que ao final pugnou pelo conhecimento do
recurso e seu improvimento, em face da cor-
reção da condenação e aplicação da pena. 

Quanto aos fatos narra a exordial
acusatória:

Apurou-se que, em meados do segundo
semestre do ano de 2003, os denunciados, sob
o comando e organização da primeira acusada,
se associaram em uma societas delinquentium
armada, ou seja, uma quadrilha armada, com o

objetivo de cometer crimes, especialmente deli-
tos contra o patrimônio. 

Especificamente em dezembro de 2003, os
denunciados foram informados pela segunda
denunciada de que a vítima, Mário Lúcio
Lopes, vulgo “Uca”, gerente do Super-
mercado União, onde trabalha a própria 5ª
acusada Lidinalva, teria o hábito de fazer
compras para aquele estabelecimento comer-
cial e sempre andava com muito dinheiro,
surgindo daí a idéia do grupo de praticar um
roubo contra ele, sendo que o produto seria
partilhado entre todos os acusados. 

Dessa forma, no dia 15 de dezembro de 2003,
por volta das 4h, o segundo e terceiro denun-
ciados - Adimilson e Fernando -, após se
municiarem com um revólver calibre 38
fornecido pelo 6° denunciado - Alexandre -,
foram levados pela primeira e pelo quarto
denunciados - “Mariquinha” e Genilson -, no
veículo de propriedade daquela, até um local
próximo à residência da vítima, que fica situa-
da no Bairro Santa Ruth, em Itabira.

Naquele lugar, “Mariquinha” e Genilson os
deixaram e se colocaram a circular de
automóvel pelas imediações, ficando de pron-
tidão para, após a empreita criminosa, dar
fuga aos comparsas Adimilson e Fernando. 

O 2° e 3° denunciados - Adimilson e Fernando -
ficaram atentos, até que avistaram “Uca”, quan-
do então o abordaram e, mediante grave
ameaça, consistente em lhe apontar a arma de
fogo já referida, conduziram-no até uma edifi-
cação ali próxima e subtraíram-lhe um aparelho
celular, R$ 320,00 em espécie, um talonário de
cheques, um relógio e um carregador de bate-
rias de celular, além de outros objetos, todos
estes posteriormente apreendidos, conforme se
vê do auto de f. 46 do IP, deixando a vítima com
as mãos e os pés completamente amarrados.

Apurou-se ainda que o 2° denunciado,
Fernando, ao ser preso em flagrante, atribuiu-
se falsa identidade aos policiais militares, afir-
mando que se chamava Rogério da Silva
Soares, o que fez com o intuito de obter van-
tagem, pois assim ocultaria o fato de que já
havia sido preso por prática delituosa...

Os acusados foram processados regular-
mente, nos termos do relatório da sentença (f.



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

rim
in

al

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 56, n° 174, p. 283-379, jul./set. 2005 369

480/501) que ora adoto por suficiente, reiteran-
do-se que foram absolvidos da imputação de
“formação de quadrilha armada” e condenados
pelo crime de “roubo agravado pelo concurso de
pessoas e uso de arma”, e o co-réu Fernando,
também pelo crime de “falsa identidade”,
havendo recurso somente em nome dos co-réus
Genilson, Maria das Graças e Alexandre, confor-
mando-se os demais.

A Procuradoria de Justiça emitiu o parecer
de f. 669/674, da lavra do eminente Procurador
de Justiça Carlos Canedo Gonçalves, suscitando
preliminar de impossibilidade de o Promotor
Público desistir do seu recurso interposto e reba-
tendo as preliminares de não-conhecimento,
suscitadas pelo órgão acusador de primeiro grau
em contra-razões, e, no mérito, recomendando o
conhecimento dos recursos defensivos e seu
total improvimento, opinando pela baixa em
diligência para a apresentação das razões de
recurso ministeriais.

Cumprida a diligência, em nova manifes-
tação da Procuradoria-Geral de Justiça (f. 710-
TJ), opinou-se pelo acolhimento da preliminar
suscitada nas razões de recurso do Ministério
Público centrada no não-conhecimento do
recurso, em face da ausência do pressuposto
recursal “do interesse em recorrer”. 

Quanto ao conhecimento do recurso
apresentado pelo Ministério Público.

O Promotor Público que oficiou no feito
recorreu amplamente da decisão (f. 502). 

Posteriormente, oficiando no feito outro
representante ministerial, este houve por bem
expressar sua renúncia ao recurso (f. 599). 

Instado a se manifestar, em face do princí-
pio da indisponibilidade da ação penal (art. 576,
CPP), aduziu que seu inconformismo inicial seria
contra a absolvição da imputação do crime de
quadrilha, mas que, ao exame dos autos,
entende que a decisão judicial fez a melhor
justiça, uma vez que não há comprovação do
vínculo associativo, indispensável à consumação
do delito em comento, e que, assim, falta no caso

o pressuposto recursal do “interesse em recor-
rer”, razão pela qual opinava pelo não-conheci-
mento do recurso, mantendo-se a decisão tal
como prolatada. 

Com razão o representante ministerial. 

Se bem que o Promotor Público não
pode desistir do recurso interposto, no caso sob
exame não há o que fazer. 

Ainda que o órgão da acusação seja uno,
há que se respeitar a consciência jurídica do
substituto, que entende inexistir fundamento
jurídico a sustentar qualquer razão de recurso,
daí a falta de interesse em recorrer, ainda que
tenha havido parcial sucumbência. 

A despeito do recurso, o Promotor Público
que oficiou nas razões pôs-se de acordo com a
decisão recorrida, o que fez desaparecer seu
eventual interesse em vê-la modificada, conse-
qüentemente, o interesse em recorrer.

Não havendo interesse em recorrer, não
há por que se conhecer do recurso. 

Quanto aos demais recursos, deles con-
heço, pois presentes os requisitos de admissi-
bilidade e processamento. 

Quanto às preliminares suscitadas nas
contra-razões de recursos do Ministério Público.

1 - De intempestividade do apelo de
Maria das Graças, afirmando que a ré foi inti-
mada da sentença em 16.07.04 e o recurso só
foi interposto em 27.07.04, requerendo seu
não-conhecimento: 

Sem qualquer razão, contudo. 

Vê-se de f. 523/524 que a própria condena-
da, quando intimada da decisão desfavorável, em
13.07.04, manifestou expressamente o desejo de
recorrer, o que foi até certificado pelo oficial de
justiça, não se podendo falar em intempestividade.

Rejeito a preliminar. 
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2 - De intempestividade das razões de
recurso de Genilson, apresentadas cerca de
quatro meses depois, pedindo seu desentra-
nhamento. 

Também, sem razão. 

Realmente é um absurdo que tal fato
esteja a ocorrer; todavia, tanto o Supremo
Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de
Justiça, em reiterados julgados, proclamam que
o atraso na apresentação das razões do recur-
so de apelação é mera irregularidade, que não
impede o conhecimento do recurso; logo, não
há por que desentranhar as razões. 

Este egrégio Tribunal, da mesma forma,
vem trilhando a mesma senda.

O julgado que colaciono demonstra o
entendimento dos tribunais superiores: 

Habeas corpus. Homicídio qualificado. Absol-
vição. Apelação do Ministério Público. Manifes-
tação oral registrada na ata de julgamento.
Intempestividade das razões de apelação.

1. A interposição de recurso por termo, con-
forme possibilita a lei (art. 578 do Código de
Processo Penal), compreende, também, o
requerimento oral, manifestado na sessão de
julgamento pelo Tribunal do Júri e documen-
tado em sua ata. 

2. A intempestividade das razões de apelação
constitui mera irregularidade, não comprome-
tendo o recebimento do recurso, nem, tam-
pouco, seu conhecimento (Código de Processo
Penal, art. 601). 

3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Ordem denegada (HC 13.242/RJ, Rel. Min.
Hamilton Carvalhido, DJ de 25.06.01, p. 24).

Rejeito também esta preliminar. 

No mérito. 

Cuida-se, nos presentes autos, de crime
de roubo, agravado pelo concurso de pessoas
e emprego de arma, imputado aos condenados

Genilson Paz de Carvalho, Maria das Graças
Silva Rodrigues, vulgo “Mariquinha”, Alexandre
Aloísio da Silva, vulgo “Xande”, Lidinalva Maria
Maia, Adimilson Moreira da Costa e Fernando
Lúcio Bicalho, sendo que a este se atribui,
nestes autos, também o crime de “falsa identi-
dade”, pelo qual foi também condenado. 

A materialidade dos fatos criminosos
atribuídos aos recorrentes nestes autos - roubo
agravado pelo emprego de arma e concurso de
pessoas - se comprova pelo boletim de ocorrên-
cia (f. 45/40), pelo auto de prisão em flagrante
delito (f. 9/21), pela Comunicação de Serviço
Policial nº 825/203 (f. 50/52), pelo auto de
apreensão da arma de fogo usada no crime, dos
objetos surrupiados à vítima, do veículo usado
no crime e outros bens encontrados em poder
dos autores (f. 53), pelo laudo positivo de efi-
ciência da arma de fogo (f. 76), pelo laudo de
avaliação dos bens roubados à vítima (f. 90),
pelas confissões extrajudiciais dos condenados,
pelas declarações da vítima e pelos depoimen-
tos da testemunha visual e dos policiais que
realizaram as prisões. 

A autoria imputada aos recorrentes tam-
bém restou indubitável. 

Interrogados em sede extrajudicial, logo
após os fatos, “no calor dos acontecimentos”,
sem tempo e oportunidade de montar e ensaiar
uma estória alternativa, e na presença de duas
testemunhas idôneas, cada qual dos condena-
dos, a seu turno, não só confessou a prática do
roubo em comento como delataram-se mutua-
mente, não restando qualquer dúvida quanto à
organização e à execução do roubo, que lhes são
imputadas, e pelo qual foram condenados.
Também Fernando confessou o fato de haver se
identificado com outro nome, cuja finalidade seria
esconder seus antecedentes, mas relembro que
ele não é recorrente.

Os condenados, inclusive os apelantes,
prestaram suas declarações perante a autori-
dade policial com requintes de detalhes, que, na
sua grande maioria, foram corroborados pelas
demais provas coletadas, detalhes, repito, que
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somente quem houvesse participado dos aconte-
cimentos poderia conhecer.

Posteriormente, quando de seu interroga-
tório em juízo, já tendo tido oportunidade de
montar uma versão mais favorável, à exceção de
Adimilson e Fernando, todos os demais se
retrataram, buscando a inocência, ao passo que
Adimilson e Fernando, certamente executando o
que foi combinado, buscaram atrair sobre si total
responsabilidade, procurando excluir os demais,
mas sem o desejado sucesso.

Mas os réus que se retrataram da anterior
confissão, sobretudo os recorrentes Genilson,
Maria das Graças e Alexandre, não trouxeram
qualquer explicação para sua tardia retratação,
e, o que é pior, suas novas declarações não só
não guardam correspondência com o acervo
probatório, como também, o que é pior, não se
assentam em qualquer elemento de prova a sus-
tentar o que passaram a alegar e que se esque-
ceram de comprovar.

A negativa de autoria dos recorrentes,
em juízo, buscando retratar-se da confissão
extrajudicial, encontra-se isolada no contexto
probatório, sendo compreensível a tentativa de
eximir-se de responsabilidades. Contudo, suas
alegações, como se disse, não repousam sobre
provas capazes de infirmar o que se alinhou
contra sua pessoa, restando indubitável sua
participação no fato criminoso narrado nestes
autos, e pelo qual se viram condenados. 

Mesmo assim, para que dúvida não
paire, é certo que a confissão exercida perante
a autoridade policial pode ser retratada.
Todavia, a retratação graciosa, sem que haja
por parte do confitente a necessária e robusta
prova que possa justificar seus motivos, não
possui o condão de convencimento judicial. 

A jurisprudência é remansosa: 

Confissão. Retratação. Eficácia. Ao réu confi-
tente não é defeso retratar-se, mas para que
se lhe aproveite a retratação, é mister prova
exaustiva e convincente da veracidade dos
fatos em que a fundar; declarações reduzidas
a termo em autos de inquérito policial passam

por expressão da verdade, que somente a
prova de que foi obra de violência pode elidir.
E a quem o alegar, a esse tocará a prova,
consoante princípio comum em processo
penal (TACrimSP, 8ª GR, RV 300.000, Rel.
Juiz Carlos Biasotti, j. em 22.05.97). 

A confissão policial, retratada ou modificada em
Juízo, embora extrajudicial, tem o seu valor e
serve como alicerce condenatório, desde que
encontra apoio nas provas colhidas (TACrimSP,
AC 149.431, Rel. Juiz Camargos Aranha).

Há prova criminal válida na confissão da prática
delituosa perante autoridade policial, sendo
irrelevante que o réu a tenha repudiado no inter-
rogatório judicial, sem ministrar comprovação
de fatos que a infirmem (TJMG, 1ª Câm.
Criminal, Ac. Un., Apel. 7.900, Rel. Des. Lima
Torres, in Jurisprudência Mineira 56/147).

Constitui elemento probatório, a autorizar
condenação, a confissão do réu perante
autoridade policial, constante do termo assi-
nado, assistido por testemunhas idôneas
(TAMG, 2ª Câm. Criminal, Ac. Un., Apel.
10.408, Rel. Juiz Rubem Miranda, in Julgados
do TAMG 16/425). 

Não é contrária ao texto expresso na lei nem
à evidência dos autos sentença condenatória
que, refletindo a livre apreciação das provas,
se estriba na concordância da confissão
extrajudicial (ainda quando retratada) com
outras fontes de convicção, dentre as quais a
ressalva à apreensão da res furtiva em poder
do réu (TACrimSP, Rev., Rel. Juiz Correa de
Morais, BMJ 91/24).

No mesmo sentido, e de acordo com orien-
tação do STF, a confissão feita no inquérito
policial, embora retratada em juízo, tem valia,
desde que não elidida por “quaisquer indícios
ponderáveis, mas, ao contrário, perfeitamente
ajustável aos fatos apurados (RCrim 1.261,
DJU de 02.04.76, p. 2.225). 

Em outra oportunidade, decidiu-se que “as con-
fissões feitas na fase do inquérito policial têm
valor probante, desde que testemunhadas e não
sejam contrariadas por outros elementos de
prova” (RCrim. 1.352, RTJ 91/750).

Portanto, como demonstrado, a prova é
mais que suficiente a garantir a certeza da autoria
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dos fatos criminosos atribuídos aos recorrentes,
não podendo prosperar a pretensão que deduzem
em juízo. 

Como se sabe, nosso Estatuto Repres-
sivo, sobretudo com a reforma de 1984, ao dispor
em seu art. 29 que “Quem, de qualquer modo,
concorre para o crime incide nas penas a este
cominadas, na medida de sua culpabilidade”,
aderiu francamente à teoria monista ou unitária,
segundo a qual “o crime é sempre único e indi-
visível, tanto no caso de unidade de autoria,
quanto no de co-participação”. Mas, como o sis-
tema unitário pode conduzir a soluções injustas e
intoleráveis, para mitigar os efeitos da teoria, fez
introduzir os parágrafos do artigo.

Grosso modo e em benefício da síntese,
“autor é quem, diretamente, realiza a conduta
típica”, e “partícipe é quem, sem realizar a con-
duta típica, adere ao crime, sendo passível de
suas penas”. 

Confiram-se os julgados: 

Segundo a teoria monística adotada pelo
Código, tudo quanto foi praticado para que o
evento se produzisse é causa indivisível dele.
Há na participação criminosa uma associação
de causas conscientes, uma convergência de
atividades que são, em seu incindível conjunto,
a causa única do evento e, portanto, a cada
uma das forças concorrentes deve ser atribuí-
da, solidariamente, a responsabilidade pelo
todo (TJSP, RJTJSP 40/317).

Autor é quem executa a ação prevista no tipo.
Co-autor, que é também participante, realiza
com o autor a execução do delito e com ele está
no local do evento. Participante, que pode ser o
instigador ou o cúmplice, age por detrás do
executor, instigando a sua vontade ao crime ou
auxiliando-o materialmente para aquele, e longe
do lugar da infração (JTARGS 95/98). 

Quem emprega qualquer atividade para a reali-
zação do evento criminoso é considerado
responsável pela totalidade dele, no pressupos-
to de que também as outras forças concorrentes
entraram no âmbito de sua consciência e von-
tade (TJSP , Rev., Rel. Des. Xavier Homrich, RT
510/355).

A co-autoria não exige a prática de atos de
execução pelo co-autor. É desnecessária a
presença deste na fase executória do crime
(TJGB, AC, Rel. Des. Roberto Medeiros, RT
375/340).

Simples anuência a empreendimento criminoso,
ou mera ajuda, ainda que sem participação dire-
ta na conduta criminosa, com vistas ao sucesso
da atividade delinqüencial de outrem, basta ao
reconhecimento da co-autoria (TACrimSP, Ap.,
Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 720/487).

Portanto, plenamente comprovada a par-
ticipação dos condenados recorrentes no crime
de roubo agravado pelo emprego de arma e
concurso de pessoas. 

Vejamos os recursos. 

Recurso de Genilson Paz de Carvalho. 

Relembre-se que o recorrente confor-
mou-se com sua condenação, manifestando o
desejo de não recorrer. O recurso, portanto, é
de seu procurador, e somente está sendo co-
nhecido porque a Turma já estabeleceu prece-
dentes em julgamentos anteriores no sentido de
que a defesa técnica, no caso de recurso,
prevalece sobre a vontade expressa do réu. 

Pois bem. 

Sustenta o recorrente em suas razões (f.
614/626), apresentadas quase três meses após,
que não há prova da participação nos fatos crimi-
nosos, que os acusados foram coagidos fisica-
mente a assinar a confissão, que as provas colhi-
das no inquérito são insuficientes a sustentar a
condenação e que não há prova da materialidade
do roubo consumado, que não passou de tentati-
va; ao final, pede a reforma da decisão para se ver
absolvido ou, alternativamente, que a imputação
seja desclassificada para a forma tentada. 

Ora, sem nenhuma razão o recorrente. 

O réu é confesso, como se vê de f. 16/17
dos autos:

...que conhece Maria das Graças, vulgo
“Mariquinha”, há mais ou menos quatro meses;
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que atualmente está trabalhando para as filhas
de “Mariquinha”, filhas essas que trabalham
com a realização de eventos; que ontem, dia
14.12.03, por volta das 17h, estava no pagode
quando foi chamado por “Mariquinha”; que
“Mariquinha” lhe disse que precisava de um
favor, ou seja, que o declarante ligasse para
Alexandre de tal, para pedir a ele um revólver
emprestado; que “Mariquinha” a princípio disse
que queria a arma para cobrar uma dívida; que
Fernando disse que a arma seria para “uma
fita”; que conhece o Alexandre há pouco mais
de quatro meses; que pelo fato de Alexandre
não ter se negado a lhe emprestar a arma,
acredita que ele já sabia para quê a arma seria
usada; que conheceu Fernando e o Adimilson
durante uma festa ocorrida em Bom Jesus do
Amparo; que na festa não tomou conhecimento
de conversa sobre assalto; que estava na casa
do pai de “Mariquinha”, juntamente com
Adimilson e Fernando, quando Alexandre
chegou e entregou a arma para Fernando; que
somente o declarante viu Alexandre entregan-
do a arma para Fernando; que “Mariquinha” lhe
disse que Alexandre não iria mais na “fita” e lhe
convidou para ir; que “Mariquinha” lhe disse
que ele ficaria no carro apenas para fazer com-
panhia para ela; que hoje, por volta das 3h,
estava na casa do pai de “Mariquinha’’’ com
Fernando e Adimilson, aguardando-a; que
‘’Mariquinha’’ chegou e os levou no Fiat/Fiorino
branco dela até o Bairro Santa Ruth; que, ao
chegar no Bairro Santa Ruth, “Mariquinha”,
Fernando e Adimilson desceram do carro e
ficaram conversando um pouco para baixo do
local onde estava o veículo; que em seguida
“Mariquinha” voltou e disse que esperariam no
carro um pouco para baixo; que já sabia que
seria realizado um assalto, entretanto não
sabia do valor nem quem seria a vítima; que
ficaram aproximadamente uma hora dentro do
veículo, aguardando Fernando e Adimilson;
que, a pedido de “Mariquinha”, desceu do
veículo e foi procurar Fernando e Adimilson;
que, depois de encontrá-los, foram abordados
e presos por policiais militares; que, pergunta-
do pela autoridade policial de que forma seria
feita a divisão do produto do crime, respondeu
que seria dividido entre o declarante,
“Mariquinha”, Adimilson, Fernando e
Alexandre, vulgo “Xande”; que em momento
algum tomou conhecimento da participação de
Lidinalva no referido assalto... 

Como se vê da confissão transcrita, não
há necessidade de outras provas. 

Quanto à alegação de que houve coação
física na obtenção da confissão, buscando infir-
má-la, nada trouxe o recorrente em prol de sua
alegação, sendo que havia duas testemunhas
presentes ao ato, como se vê das assinaturas
nos termos. 

Além disso, oportuno seja lembrada a ori-
entação jurisprudencial, segundo a qual:

...a presunção é, sempre, em favor da autori-
dade judiciária ou policial. O que se presume
é, realmente, a imparcialidade, a correção, a
lealdade, a lisura. Precisamente a exceção é
que exige prova. Quem acusa a autoridade de
arbitrária, de capaz de coagir para extorquir
confissões contra a verdade, de forjar depoi-
mentos, de compelir a assinar o que o réu não
disse, está no dever de oferecer provas, pois
a acusação é das mais graves, é das mais
repugnantes... (Ac. TJ do Distrito Federal, Ap.
Criminal nº 5.371, Rel. Des. José Duarte, in
Plácido Sá Carvalho, Código de Processo
Penal, p. 182). 

Neste sentido os julgados colacionados
pelo MP, que tomo a liberdade de transcrever: 

Não tendo o réu provado as alegadas sevícias
praticadas pela Polícia Federal, para obter
sua confissão, a qual reflete bem o conjunto
probatório existente nos autos, irrelevante sua
retratação na fase judicial (TRF 1ª Região, 4ª
Turma, Ap. Criminal nº 2000.019.90.87928-
0/MT, Rel. Juiz Hilton Queiroz, j. em 05.09.01,
DJ de 18.01.02, p. 49).

A retratação do réu que alega ter confessado sob
coação física e moral deve ser acompanhada de
provas, bem como ser analisada em consonân-
cia com os demais elementos de prova apresen-
tados (TJMG, 2ª Câm. Criminal, Ap. Criminal nº
152.175/6, São Sebastião do Paraíso, Rel. Des.
Roney Oliveira. j. em 23.09.99). 

A afirmativa defensiva de que “não há
prova da materialidade do roubo consumado,
que não passou de tentativa”, é totalmente des-
tituída de fundamento. 

A materialidade do crime foi provada a
mais não poder, como já se viu alhures, ao que
me reporto. 
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Quanto à pretensão de tratar-se apenas
de tentativa, nada mais bisonho. 

É pacífico que nos crimes de roubo - crime
complexo - perpetrados mediante violência ou
grave ameaça, a despeito de pretérita controvér-
sia quanto ao momento consumativo do crime, a
maciça jurisprudência hoje já sedimentou o
entendimento de que a consumação se dá no
momento exato da subtração com violência à
pessoa ou grave ameaça, não tendo a questão
temporal qualquer relevância, bem como inde-
pende da posse tranqüila da res, como têm deci-
dido os tribunais, inclusive o STF: 

A jurisprudência do STF é no sentido de que o
momento da consumação do roubo é aquele em
que se efetiva a subtração - com emprego de
violência ou grave ameaça -, sendo irrelevante a
circunstância de o agente não se ter locupletado
com a coisa roubada (STF, RE, Rel. Min.
Cordeiro Guerra, RT 572/433). 

Roubo. Tem-se como consumado se subtraída
a coisa, mediante violência ou grave ameaça,
não obstante a subseqüente e imediata prisão
em flagrante dos autores do crime (STF, RE,
Rel. Min. Célio Borja, RTJ 119/853).

O entendimento referendado pela doutrina
consigna unanimemente que, em caso de
roubo, o delito se consuma com o simples
desapossamento antecipado ou seguido de vio-
lência ou grave ameaça, a jurisprudência mais
recente só reforçando essa orientação
(TACrimSP, Ap., Rel. Juiz Bittencourt Rodrigues,
JUTACrim 85/311).

O roubo já está consumado se o ladrão é preso
em decorrência de perseguição imediatamente
após a subtração da coisa, não importando,
assim, que tenha ou não a posse tranqüila
desta (STF, RE, Rel. Min. Moreira Alves, RTJ
125/759).

Recurso especial. Roubo. Réus que fogem
com a mercadoria roubada, sendo presos
pouco depois pela polícia. Crime consumado.
Cessação da violência. Desimportância da
posse vigiada ou por breves momentos.
1. Consoante jurisprudência consolidada na
Suprema Corte, o roubo se consuma com a ces-
sação da violência ou clandestinidade, tendo o

agente a posse da res furtiva, ainda que a perca
logo em seguida, perseguido ou não.
2. Irrelevância, no direito brasileiro, que o
assaltante tenha a posse tranqüila da coisa,
ou o tempo de sua duração, ou que não tenha
saído da esfera de vigilância da vítima. 
3. No caso, tendo a polícia chegado ao local do
crime cerca de 10 minutos após a fuga dos
ladrões, quando então foi ao seu encalço e con-
seguiu prendê-los pouco depois, não se pode
ter a prática criminosa como simplesmente ten-
tada, mas, efetivamente, consumada.
4. Recurso conhecido e provido por unanimidade
(STJ, Sexta Turma, REsp. 132.362/SP, Rel. Min.
Anselmo Santiago, DJ de 29.06.98, p. 341). 

Roubo. Consumação do crime. Considera-se
consumado o roubo quando o agente, após o
dasapossamento, teve a disponibilidade da
coisa, embora por breve espaço de tempo. A
prisão, na hipótese de quase flagrante (é
perseguido, logo após, pelo ofendido - inc. III
do art. 302 do CPP), não descaracteriza a
consumação do crime (STJ, Rel. Min. Assis
Toledo, DJU de 09.10.95, p. 33.585).

O delito de roubo se considera consumado
mesmo quando o agente se desfaz da res ao
ser perseguido ou quando a coisa se extravia
durante a fuga, sendo irrelevante, também, que
ele não se tenha locupletado com o produto do
crime (TACrimSP, Rel. Juiz Emeric Levai,
JUTACrim 94/574). 

O roubo atinge o ponto de consumação quan-
do, exercida eficazmente a violência latu sensu,
o agente retira a coisa da esfera de controle físi-
co do sujeito passivo (TACrimSP, Ap., Rel. Juiz
Corrêa de Moraes, RDJ 16/154).

Crime de roubo: consuma-se quando o agente,
mediante violência ou grave ameaça, consegue
retirar a coisa da esfera de vigilância da vítima
(STF, HC 70.427.1, Rel. Min. Carlos Veloso,
DJU de 14.09.93, p. 19.576).

Portanto, como se viu, impossível atender-
se aos pleitos do recorrente de absolvição ou
desclassificação para a forma tentada de roubo.

Recurso de Maria das Graças, vulgo
“Mariquinha”.

A recorrente em suas razões preocupou-se
muito mais em tentar incriminar a co-ré Lidinalva
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do que a comprovar suas teses, esquecendo-se
de que não tem qualquer legitimidade para o que
intentava, devendo ser desprezadas suas razões
naquele particular. 

Não pode haver qualquer dúvida quanto
à responsabilidade da recorrente no fato crimi-
noso, como se extrai de sua confissão extraju-
dicial (f. 17): 

...que, sobre os fatos narrados no BOPM
26405/03, tem a declarar o seguinte: que co-
nhece uma mulher que trabalha no Super-
mercado União; que a mulher é Lidinalva Maria
Maia e que a conhece há mais de 20 anos; que
é madrinha de casamento de Lidinalva e tem
muito contato com ela; que há mais ou menos 15
dias estava conversando com Lidinalva, quando
esta disse que estava precisando de dinheiro;
que Lidinalva lhe perguntou se ela também esta-
va precisando de dinheiro; que respondeu que
sim; que Lidinalva disse que o gerente do Super-
mercado União era responsável pela compra de
produtos para o estoque e que sempre andava
com muito dinheiro; que Lidinalva disse que o
gerente morava no Bairro Santa Ruth e queria
“arrumar um jeito de tomar o dinheiro que
estivesse com ele”; que disse a Lidinalva que
arrumaria uma pessoa para ajudá-las a “tomar o
dinheiro” que o gerente estaria carregando; que
se lembrou que uma ex-vizinha sua sempre dizia
que o sobrinho dela roubava muito; que ligou
para essa ex-vizinha, de prenome Lourdes, e
pediu o telefone do sobrinho dela; que o nome do
sobrinho de Lourdes é Adimilson e ele mora em
Belo Horizonte/MG; que não chegou a dizer para
Lourdes o motivo de querer ligar para Adimilson;
que, na sexta-feira, dia 12.12.03, ligou para
Adimilson no telefone número (31) 3531-7616 e
lhe contou o plano de roubar o dinheiro do ge-
rente do Supermercado União; que já conhecia
Adimilson e disse a ele que estaria em Bom
Jesus do Amparo/MG o esperando; que o
encontro foi marcado para sábado, dia 13.12.03,
à noite, em Bom Jesus do Amparo; que trabalha
com festas e promoveria uma naquela cidade;
que ontem, por volta das 18h, foi com Lidinalva
até a casa do gerente do supermercado; que não
sabe o nome da rua onde mora o gerente,
sabendo apenas que ele mora no Bairro Santa
Ruth e também sabe como chegar até lá; que
não sabe o nome do gerente e o conhece ape-
nas pelo apelido de “Uca”; que, no sábado,
Adimilson chegou na festa em Bom Jesus do
Amparo em companhia de outro indivíduo que se

apresentou como sendo Fernando; que, enquan-
to conversava com Adimilson e Fernando sobre
a forma de executar o roubo, Genilson ouviu a
conversa e disse que participaria também; que
conhece Genilson há mais ou menos seis anos;
que Genilson trabalha com ela na promoção das
festas; que, por volta das 23h30, saíram de Bom
Jesus do Amparo e vieram para Itabira/MG; que
não quis levar Adimilson e Fernando para sua
casa; que combinou que os pegaria hoje, às 4h
da manhã, na “pracinha” São Tomé; que estava
combinado que Lidinalva também iria no assalto;
que Adimilson e Fernando disseram que
dormiriam na “pracinha”; que Alexandre de tal,
que mora no Bairro Juca Batista, também sabia
do roubo e disse que emprestaria uma arma de
fogo; que “os meninos” foram pegar a arma com
o Alexandre; que, no sábado mesmo, tomou co-
nhecimento de que não daria para Lidinalva ir
com ela e “os meninos”, já que o marido dela
chegou do garimpo; que hoje, por volta das
3h30, chegou na “pracinha” e encontrou
Adimilson, Fernando e Genilson para levá-los até
o Bairro Santa Ruth; que estava dirigindo seu
veículo, um Fiat/Fiorino branco; que não sabe
dizer qual dos três estava com o revólver; que
levou-os até próximo da casa de “Uca”, gerente
do supermercado; que tinha combinado de
esperá-los um “pouco para baixo” da rua onde
mora o gerente; que após ter deixado Adimilson,
Fernando e Genilson no local combinado, pas-
sou por “Uca”, que estava andando pela rua,
alguns metros depois da casa dele; que não viu
“os meninos” abordando “Uca”; que não sabe o
que “os meninos” fizeram com o gerente; que
achou que eles estavam demorando muito e
voltou para procurá-los; que nesse momento foi
abordada por policiais militares; que, questiona-
da pelos policiais sobre o que fazia naquele local,
respondeu que estava procurando por sua filha;
que havia combinado que o dinheiro conseguido
seria dividido igualmente entre todos os partici-
pantes, quais sejam a declarante, Lidinalva,
Alexandre, Adimilson, Fernando e Genilson...

Não há dúvida, portanto, quanto ao
envolvimento da recorrente nos fatos criminosos
que lhe foram imputados, nem quanto ao seu
papel de relevo como mentora do grupo.

Nesse particular, é bom que se revejam
partes das declarações de alguns co-réus, a
começar por Adimilson Moreira da Costa, quando
à f. 13 afirmou:
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...que, na sexta-feira, dia 12.12.03, ficou saben-
do, através de sua mãe, que “Mariquinha” de
Itabira tinha lhe ligado; que, no sábado, dia
13.12.03, novamente recebeu um telefonema de
“Mariquinha”; que Mariquinha lhe disse que daria
uma festa em Bom Jesus do Amparo/MG e disse
também que tinha um negócio de cinco mil reais
em Itabira/MG, ou seja, uma funcionária de um
supermercado disse que um gerente seria um
alvo fácil de roubo; (...) que disse à Mariquinha
que não tinha revólver; que Mariquinha disse que
não precisaria se preocupar, já que um tal de
Xande teria a arma; (...) que haviam combinado
que Mariquinha os levaria até o local onde seria
realizado o roubo... 

No mesmo sentido foram as declarações
de Fernando Lúcio Bicalho, como está à f. 14
dos autos: 

...que Adimilson disse que uma mulher
(Lidinalva) que trabalha em um supermercado
tinha passado informações sobre um gerente
que estaria carregando cinco mil reais; que, no
sábado mesmo, foi até a cidade de Bom Jesus
do Amparo/MG, onde estaria ocorrendo uma
festa; que na festa conversaram com uma
mulher (Mariquinha) (...), sendo certo que ela
estava organizando a festa; que a conversa foi
sobre assalto, ou seja, que a vítima deveria
ser abordada de madrugada e que ele estaria
levando cinco mil reais; (...) que haviam com-
binado com a mulher que ela deveria pegá-los
e levá-los até perto da casa do gerente; que a
mulher possui um Fiat/Fiorino branco; que o
encontro seria às 3h45 da manhã, em um local
próximo à casa do pai da mulher; que a mulher
apareceu no local e horário combinados; que
o declarante, Adimilson e Genilson já estavam
esperando pela mulher; que Adimilson havia
dito à mulher que não tinha revólver e ela
disse que a pessoa conhecida por Xande arru-
maria a arma... 

Genilson Paz de Carvalho, à f. 16, também
narrou a dinâmica dos fatos, como consta de sua
confissão já transcrita neste voto, confirmando o
envolvimento e a liderança de “Mariquinha”. 

Para a alegação de que as provas cole-
tadas pela polícia contra a recorrente não podem
ser consideradas porque obtidas mediante
coação e violência, valem as mesmas conside-

rações expendidas quando do exame do recurso
anterior, às quais me reporto.

O fato reclamado pela recorrente de que
foi ouvida “na polícia” sem a presença de advo-
gado não tem qualquer relevância, pois, como
consta de suas declarações, ela foi informada
de seus direitos constitucionais, inclusive de ser
assistida por advogado (f. 17), mas ela própria
apressou-se a dizer que não tinha condições de
contratar advogado, e não me consta ser obri-
gação da polícia fornecer advogado aos
autuandos em flagrante de delito, sendo a
assistência advocatícia mera faculdade legal
que deve ficar às expensas do interessado. 

A alegação de que “os co-réus Adimilson
e Fernando assumiram inteira responsabilidade
pelo roubo e seus depoimentos foram simples-
mente ignorados” nada significa, tanto é assim
que acima foram transcritas partes das decla-
rações dos co-réus mencionados. Todavia,
dando execução a uma visível combinação, os
mesmos co-réus, presos em flagrante com a
res furtiva nos bolsos, sem qualquer chance de
negar a conduta criminosa, optaram por “salvar”
os demais, modificando a versão dos fatos em
juízo para assumir culpa exclusiva pelo fato
criminoso, cuja versão, no entanto, não se
coaduna com o acervo probatório trazido aos
autos, e não merece ser considerada. 

Portanto, sem qualquer possibilidade de
se atender ao pleito absolutório da recorrente. 

Seu pedido alternativo de pena mínima
não veio acompanhado de outras alegações
para serem examinadas, a não ser a pálida con-
testação ao papel de relevância desempenhado
pela recorrente, que, como se viu, não procede,
não tendo também como ser deferido. 

Recurso de Alexandre, vulgo “Xande”. 

As alegações defensivas de que não restou
demonstrada qualquer participação do recorrente
nos fatos criminosos, que seu único envolvimento
seria pelo fornecimento da arma usada no crime,
que a arma utilizada não lhe pertencia, mas a
Fernando; que os demais acusados não o
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envolvem no fato, nem lhe imputam responsabili-
dade pela arma; que não há clareza sobre como
se imputou a propriedade da arma a Alexandre,
data venia, não têm como ser acolhidas.

De início, confira-se a confissão extraju-
dicial do recorrente, tal como está às f. 20/21
dos autos: 

...que sobre os fatos narrados no BOPM
26405/03 tem a declarar o seguinte: que co-
nhece Genilson de tal, vulgo ‘’Rei’’ há mais ou
menos três meses; que, na data de ontem, no
início da noite, recebeu uma ligação de ‘’Rei’’;
que ‘’Rei’’ sabia que o declarante possui um
revólver e o pediu emprestado; que possui o
revólver há pouco tempo e não tem registro
dele; que não possui porte de arma e que ela
só fica dentro de casa; que ‘’Rei’’ lhe pediu a
arma sob a alegação de que ia apenas “fazer
um negócio”; que não sabe dizer que “negó-
cio” é esse que ‘’Rei’’ faria; que disse a ele
que lhe emprestaria a arma; que ‘’Rei’’ lhe
disse que estaria no Bairro Amazonas; que foi
até o local e entregou a arma para o “Rei”;
que conhece a “Mariquinha” há mais ou
menos três meses; que não teve nenhum tipo
de contato com ela a respeito dos fatos nar-
rados neste APF; que comprou o revólver na
“feira da Toshiba” pelo valor de R$ 300.00, na
mão de um indivíduo cujo nome não se recor-
da; que não esteve na festa ocorrida em Bom
Jesus do Amparo/MG no último dia 13.12;
que, no dia 13.12, esteve internado no
Hospital Carlos Chagas; que não sabe porque
foi citado como partícipe nesse assalto; que,
inquirido se em algum momento teria dito à
‘’Mariquinha’’ que, se esta não arranjasse os
indivíduos para cometerem o assalto, o faria
pessoalmente, disse que em nenhum
momento teceu qualquer tipo de comentário
nesse sentido com ‘’Mariquinha’’; que, apre-
sentada ao declarante, nessa oportunidade, a
arma de fogo utilizada no crime, reconheceu
sem sombra de dúvidas como sendo a arma
de sua propriedade que fora emprestada para
Genilson,vulgo “Rei”...

Como se viu, o recorrente não renega a
propriedade da arma usada no roubo e não
nega que a tenha emprestado a Genilson. 

No entanto, a despeito de sua desespera-
da tentativa de se afastar de qualquer respon-

sabilidade, especialmente em juízo (f. 187/190),
quando se retratou de suas declarações como
proprietário da arma do crime, dizendo que sua
confissão foi obtida por coação, vejamos extratos
de depoimentos de co-réus, alguns já transcritos
nestes autos, para que se possa espancar qual-
quer dúvida restante: 

...que disse a “Mariquinha” que não tinha
revólver; que “‘Mariquinha” disse que não pre-
cisaria se preocupar, já que um tal de Xande
teria a arma (...); que chegaram a Bom Jesus
do Amparo e foram à festa realizada por
“Mariquinha”; (...) que a festa acabou cedo e
foram para um hotel em Bom Jesus do
Amparo; que foram para o hotel, o declarante,
Fernando, Genilson, que já estava em Bom
Jesus, “Mariquinha”, as duas filhas de
“Mariquinha”, Xande e um outro rapaz que
não conhece; (...) que, perguntado pela
autoridade policial de que forma seria feita a
divisão do produto do crime, respondeu que
seria dividido entre todos os envolvidos, quais
sejam a moça do supermercado, o decla-
rante, Fernando, Genilson, “Mariquinha” e
Alexandre de tal, vulgo Xande... (Adimilson
Moreira da Costa, f. 13/14).

...que “Mariquinha” lhe disse que precisava de
um favor, ou seja, que o declarante ligasse
para Alexandre de tal, para pedir a ele um
revólver emprestado; que “Mariquinha” a
princípio disse que queria a arma para cobrar
uma dívida; que Fernando disse que a arma
seria para “uma fita”; que conhece Alexandre
há pouco mais de quatro meses; que, pelo
fato de Alexandre não ter se negado a lhe
emprestar a arma, acredita que ele já sabia
para quê a arma seria usada... (Genilson Paz
de Carvalho, f. 16). 

...que Alexandre de tal, que mora no Bairro Juca
Batista, também sabia do roubo e disse que
emprestaria uma arma de fogo... (Maria das
Graças Silva Rodrigues, f. 18). 

Quanto às alegações de prova ilícita, quan-
do as declarações prestadas no auto de flagrante
teriam sido obtidas mediante espancamentos e
demais coações físicas, elas já se encontram
rebatidas alhures, às quais me reporto.

Impossível, portanto, atender-se ao pedido
de absolvição.
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Da mesma forma, não tem sentido a ale-
gação de tratar a espécie de roubo tentado.
Como já demonstrado quando examinadas as
razões recursais de Genilson, o crime em
comento foi realmente consumado, não haven-
do por que se aplicar a regra do art. 14, II. 

Por último, a pretensão à pena-base no
mínimo legal, sob a alegação de primariedade e
sem antecedentes, não se justifica. 

Inicialmente, quanto ao estabelecimento
da pena-base, sabe-se que, no silêncio da lei, a
técnica de estabelecimento da pena-base, pre-
conizada por Nélson Hungria (Aplicação da
pena, in RF 90/525) e Roberto Lyra (A aplicação
da pena e o novo Código, in RF 90/526), deriva
da preponderância das circunstâncias judiciais,
de tal forma que, reconhecidas quatro circuns-
tâncias judiciais, a pena-base deve ser a média,
tendendo para o máximo ou mínimo, depen-
dendo da maior ou menor quantidade de cir-
cunstâncias. 

É também o entendimento do Supremo
Tribunal Federal: 

O Juiz tem poder discricionário para fixar a
pena-base dentro dos limites legais, mas este
poder não é arbitrário porque o caput do art.
59 do CP estabelece um rol de oito circuns-
tâncias judiciais que devem orientar a indivi-
dualização da pena-base, de sorte que quan-
do todos os critérios são favoráveis ao réu, a
pena deve ser aplicada no mínimo cominado;
entretanto, basta que um deles não seja
favorável para que a pena não mais possa
ficar no patamar mínimo. Na fixação da pena-
base o Juiz deve partir do mínimo cominado,
sendo dispensada a fundamentação apenas
quando a pena-base é fixada no mínimo legal;
quando superior, deve ser fundamentada à
luz das circunstâncias judiciais previstas no
caput do art. 59 do CP, de exame obrigatório
(HC 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa,
DJ de 15.12.00, p. 62). 

Verificada a dosimetria aplicada ao
apelante, temos que foram reconhecidas pelo
sentenciante três circunstâncias judiciais, quais
sejam as relativas à culpabilidade, motivos do
crime e ausência de contribuição das vítimas. 

Assim sendo, as penas-base do apelado
poderiam alcançar as proximidades da pena
média cominada ao crime de roubo. Todavia,
foram fixadas no mínimo legal, graças ao senti-
mento de humanidade do sentenciante, não
tendo o apelante por que reclamar. 

Ademais, com relação ao quantum de
aumento de pena pela incidência de mais de
uma causa de aumento nos casos de roubo
agravado, relembre-se que se reconheceram
contra os réus as majorantes do “emprego de
arma e do concurso de agentes”, previstas na
Parte Especial do Códex. 

É pacífico que, com relação ao aumento a
ser feito em face da presença de duas causas
especiais de aumento de pena da parte especial
- uso de arma e concurso de pessoas -, vemos
que o próprio § 2º do art. 157 o situa entre um
terço e metade, sem maiores considerações.

O art. 68, por sua vez, na presença de con-
curso de causas de aumento ou diminuição,
autoriza a aplicação de aumento ou diminuição
únicos, mas tal disposição, a meu ver, não signi-
fica, no caso de aumento, que ele fique obrigato-
riamente limitado a um terço, mas a único
aumento de um terço até metade, pois, se fossem
quatro as causas de aumento, por exemplo, o que
é possível, na ausência da regra que se examina,
e aplicando-se aumento mínimo de um terço a
cada uma, a pena final seria superior ao dobro da
pena tomada como referência para o aumento. 

No caso presente, eram dois os assal-
tantes, com mais um que vigiava, um deles por-
tava uma arma de fogo, com que constrangeram
a vítima.

Não há dúvida de que, sendo dois os
assaltantes e portando uma arma de fogo, a
possibilidade de defesa da vítima se viu muito
diminuída, ao passo que aumentava a facili-
dade e estímulo para o roubo. Entendo que,
além do prejuízo material, o trauma produzido
na vítima foi considerável, estando perfeita-
mente coerente o acréscimo de dois quintos
da pena em função da presença das duas
causas especiais de aumento comentadas,
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coerentemente com a jurisprudência predomi-
nante, mesmo que se queira considerá-las
apenas objetivamente:

Quando houver uma única qualificadora, o
aumento sobre a pena-base será de um terço;
quando forem três, de metade; e, quando
forem duas, de dois quintos, ou seja, entre o
mínimo e o máximo estipulado (TACrimSP,
RJDTACr 17/128 e 137, 24, 314). 

Censurável é a prática de aplicar-se única e
mesma reprimenda, quer se trate de uma ou
mais qualificadoras. Evidencia maior periculosi-
dade a pluralidade de qualificadoras reclamando,
por via de conseqüência, apenação mais severa
que a correspondente a uma só (TACrimSP, Ap.,
Rel. Juiz Silva Rico, RJD 10/115).

Em sede de roubo, quando houver uma única
qualificadora, o aumento sobre a pena-base
será de l/3; quando forem três, será de metade;
e quando ocorrerem duas, o aumento deverá
ficar entre o mínimo e o máximo estipulado, ou
seja, em 2/5 (TJSP, AC, Rel. Des. Denser de
Sá, RT 734/673).

Portanto, também neste particular, sem
qualquer razão o recurso do apelante, não se

podendo falar em atenuação do regime, fixado
segundo as normas próprias, no semi-aberto. 

Ante tais elementos, nego provimento
aos recursos apresentados por Genilson Paz
de Carvalho, Maria das Graças Silva Rodrigues
e Alexandre Aloísio da Silva, mantendo intoca-
da a bem lançada decisão de primeiro grau, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. 

Transitada em julgado esta decisão,
recomendem-se os condenados nas prisões
onde se encontram, lancem-se os seus nomes no
rol dos culpados, façam-se as comunicações e
registros de praxe, extraiam-se as guias próprias
para a execução e adotem-se em primeiro grau
as demais medidas pertinentes à espécie.

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Armando Freire e Gudesteu
Biber.

Súmula - À UNANIMIDADE, REJEITARAM
PRELIMINARES, NÃO CONHECERAM DO
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E
NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS.

-:::-
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Autor: C.P.P.C. - Advogado: Uarian
Ferreira da Silva. Réu: J.C.J. - Advogados:
Oscar Luís de Morais e outros. Suscitante:
Juízo de Direito da 2ª Vara de Família e
Sucessões de Goiânia-GO. Suscitado: Juízo de
Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões da
Circunscrição Especial de Brasília-DF. 

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos
em que são partes as acima indicadas, acor-
dam os Ministros da Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade,
conhecer do conflito e declarar competente a 2ª
Vara de Família e Sucessões da Circunscrição
Especial de Brasília-DF, nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Jorge
Scartezzini, Nancy Andrighi, Barros Monteiro,
Humberto Gomes de Barros, Cesar Asfor
Rocha, Ari Pargendler e Fernando Gonçalves
votaram com o Sr. Ministro Relator. Impedido o
Sr. Ministro Castro Filho.

Brasília-DF, 09 de novembro de 2005
(data do julgamento). - Ministro Carlos Alberto
Menezes Direito - Relator.

Relatório

O Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito - Conflito positivo de competência esta-
belecido entre o Juízo de Direito da 2ª Vara de
Família e Sucessões de Goiânia-GO, suscitante,
e o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Família
da Circunscrição Especial de Brasília-DF.

O presente conflito visa a definição de qual
dos Juízos tem competência para processar e jul-
gar ação de investigação de paternidade, cumulada
com petição de herança, nulidade de partilha e ali-
mentos, proposta perante o Juízo suscitado, na
qual o autor, C.P.P.C., aponta como réus o seu
suposto irmão unilateral, J.C.J., e cônjuge, sendo o
requerido herdeiro e único representante do espólio
do investigado e pretendido pai J.C., cujo inventário
e partilha tramitou no foro do Juízo suscitante.

Parecer do eminente Subprocurador-
Geral da República, Dr. Washington Bolívar
Junior, pelo conhecimento do conflito e declara-
da a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara
de Família e Sucessões de Goiânia-GO.

É o relatório.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - INVENTÁRIO JÁ ENCERRADO - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE
PATERNIDADE, CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA E DE ALIMENTOS -

DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO

1. A regra especial prevalece sobre a regra geral de competência, daí que, segundo dispõe a
Súmula nº 1/STJ, “o foro do domicílio ou da residência do alimentando é o competente para a
ação de investigação de paternidade, quando cumulada com a de alimentos”.

2. Encerrado o inventário, com trânsito em julgado da sentença homologatória respectiva, deixa
de existir o espólio e as ações propostas contra as pessoas que detêm os bens inventariados não
seguem a norma do art. 96 do Código de Processo Civil, prevalecendo, no caso concreto, a regra
especial do art. 100, inciso II, do mesmo diploma, segundo a qual a demanda em que se postula
alimentos deve correr no foro do domicílio ou da residência do alimentando.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito de Brasília/DF.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 51.061/GO - Relator: Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO
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Voto

O Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito - Dissentem o Juízo de Direito da 2ª Vara
de Família e Sucessões de Goiânia/GO e o
Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Família da
Circunscrição Especial de Brasília/DF quanto à
competência para processar e julgar ação de
investigação de paternidade, cumulada com
petição de herança, nulidade de partilha e ali-
mentos proposta por C. P. P. C. e por seu filho,
menor, P. C. C., contra suposto irmão unilateral
do primeiro autor e tio do segundo autor,
respectivamente, J. C. J. e o cônjuge deste.

O inventário de J.C. tramitou perante o
Juízo de Direito da 2ª Vara de Família e
Sucessões de Goiânia-GO, com sentença
homologatória transitada em julgado em
07.12.1989 (f. 227). 

A ação de investigação de paternidade,
cumulada com petição de herança, nulidade de
partilha e alimentos, foi proposta, em 13.06.2003,
no Juízo de Brasília/DF, domicílio dos autores.

Na hipótese presente, havendo cumu-
lação de pedidos de reconhecimento de pater-
nidade, de petição de herança e de alimentos,
tem-se que concorrem várias regras proces-
suais de competência, devendo aplicar-se uma
única delas.

No tocante à investigação e reconheci-
mento de paternidade, a competência é defini-
da com base no foro geral do domicílio de réu,
nos termos do art. 94, caput, do Código de
Processo Civil, que dispõe: “Art. 94. A ação fun-
dada em direito pessoal e a ação fundada em
direito real sobre bens móveis serão propostas,
em regra, no foro do domicílio do réu”.

Quanto à herança, existe uma regra
especial, disciplinada no art. 96 do Código de
Processo Civil, com o seguinte teor:

Art. 96. O foro do domicílio do autor da heran-
ça, no Brasil, é o competente para o inven-
tário, a partilha, a arrecadação, o cumprimen-
to de disposições de última vontade e todas

as ações em que o espólio for réu, ainda que
o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.
Parágrafo único. É, porém, competente o foro:
I - da situação dos bens, se o autor da he-
rança não possuía domicílio certo;
II - do lugar em que ocorreu o óbito se o autor
da herança não tinha domicílio certo e pos-
suía bens em lugares diferentes.

Por último, o pedido de alimentos deve ser
processado, segundo a norma especial do art.
100, inciso II, do Código de Processo Civil, no foro
“do domicílio ou da residência do alimentando”.

Segundo a jurisprudência da Segunda
Seção, consolidada na Súmula nº 1/STJ, o foro
especial prevalece sobre o foro geral, dispondo
que “o foro do domicílio ou da residência do ali-
mentando é o competente para a ação de inves-
tigação de paternidade, quando cumulada com
a de alimentos”.

Neste caso, a regra geral do art. 94 do
Código de Processo Civil fica desde já descartada.

Resta no presente caso decidir sobre a
prevalência da regra especial prevista no art. 96
ou na do art. 100, inciso II, do Código de
Processo Civil.

Penso que a última deve prevalecer.

O art. 96, caput, do Código de Processo
Civil diz respeito ao inventário, à partilha, à
arrecadação, ao cumprimento de disposições de
última vontade e a todas as ações em que o
espólio for réu. Na hipótese presente, entretanto,
o inventário já está encerrado, tendo a sentença
homologatória transitado em julgado em
07.12.1989 (f. 227), e a ação foi proposta contra
o suposto irmão do autor C.P.P.C. e cônjuge, não
contra o espólio.

Sobre o tema, escreve Celso Agrícola Barbi:

552. Foro da ação proposta após a partilha - O
uso da expressão “em que o espólio for réu”
permite dirimir uma controvérsia antiga, acerca
de ações propostas após a partilha dos bens. A
opinião preferível é a que sustenta que
somente as ações ajuizadas enquanto indivisa
a herança são de competência do foro do
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inventário. Julgada a partilha, desaparece a vis
attractiva que esse foro exerce.
Por julgamento da partilha, deve-se entender
o trânsito em julgado da sentença homolo-
gatória, porque, enquanto esta pende de
recurso, ou corre prazo para interposição
deste, os efeitos da partilha não se produzem.
Com a passagem em julgado da sentença
homologatória, desaparece a figura do
espólio, porque cada herdeiro passa a ser
dono exclusivo do quinhão que lhe coube. Até
esse momento, existe o espólio, com a força
de atração de outras demandas, que lhe con-
fere o art. 96 (Comentários ao Código de
Processo Civil, 10. ed., Rio de Janeiro:
Forense, 1998, v. 1, p. 323).

Em sentido semelhante, Pontes de
Miranda:

Se já se fez a partilha, tendo ocorrido o trân-
sito em julgado da sentença (arts. 1.026 e
1.027), não há mais espólio, de modo que a
ação vai contra quem recebeu a parte a que
está ligado o pedido de terceiro ou contra
todos os que receberam as partes. Não há
mais espólio: réu é o que sucedeu, passiva-
mente, no dever, na pretensão e não ação, ou
são réus os que sucederam. O art. 96 não
mais é invocável (Comentários ao Código de
Processo Civil, 3. ed., Rio de Janeiro:
Forense, 1996, t. II, p. 256).

Assim, aplica-se a regra do art. 100, inciso
II, do Código de Processo Civil, segundo a qual a
ação deve ser proposta, volto a dizer, no foro do
domicílio ou da residência do alimentando.

Cabe agora, para afastar qualquer dúvida,
repelir a seguinte argumentação do Juiz susci-
tante sobre a emenda à inicial:

Como se tem presente, os autos de inventário
e partilha de J. C., que teve curso neste juízo,
em rito de arrolamento, teve sentença
homologatória transitada em julgado em 7 de
dezembro de 1989. Antes do óbito, porém,
C.P.P.C., então menor, por isso representado
por sua genitora, promoveu ação de investi-
gação de paternidade, para fins de alimentos,
em desfavor de J.C., que correu junto a 6ª
Vara de Família de Brasília-DF, obtendo como
resultado a exclusão com absoluta certeza da

pretendida paternidade, cuja decisão transi-
tou em julgado em 12 de junho de 1998.
Agora, atingida a maioridade, C.P.P.C., promove
nova ação, nominando-a de ação de investi-
gação e confirmação de paternidade, cumulada
com petição de herança, nulidade de partilha e
alimentos, que, em face de uma pretensão tera-
tológica, segundo noticia, mereceu determi-
nação judicial que a fez emendar no sentido de
expurgar do requerimento aquilo que não con-
dizia e era repudiado pela lei. Nessa emenda
não houve pedido de alimentos, remanescendo,
pois, a investigatória pretendida. Muito embora o
autor tenha pretendido, em autos distintos, a
prestação alimentícia, esta foi prontamente
repudiada naquele juízo (f. 227/228).

De fato, o Juiz de Direito suscitado deter-
minou a emenda à inicial assim:

Emende o Requerente a petição inicial nos
seguintes aspectos: primeiro, exclua do pólo
ativo a pessoa de P. C. C.; segundo, exclua do
pólo passivo a esposa do herdeiro do de cujus;
terceiro, indique e comprove se o requerido é o
único herdeiro conhecido do falecido; quarto,
exclua da exordial o pedido de que seja “confir-
mada ou negada a filiação do réu J.C.J”, pois,
além de o requerente não possuir legitimidade
ativa para tanto, a postulação em questão é total-
mente impertinente; e quinto, exclua da exordial
o pedido de nulidade de partilha, pois, sendo jul-
gados procedentes os pedidos de investigação
de paternidade e petição de herança, há nuli-
dade pleno iure da partilha feita sem a presença
do herdeiro até então desconhecido; vale dizer,
não há interesse processual no aspecto necessi-
dade e utilidade quanto ao pedido de nulidade de
partilha, que inclusive está implícito no pedido de
petição de herança (f. 191).

O autor C.P.P.C., então, prontamente,
ingressou com a petição de f. 192, emendando
a inicial para:

Excluir:
- do pólo ativo P.C.C.;
- do pólo passivo a esposa do réu M.A.R.C.;
- o pedido para que seja confirmada ou negada
a filiação do réu J.C.J.;
- o pedido de nulidade da partilha.
Outrossim, informa que o réu J.C.J. é o único
herdeiro conhecido do investigado J.C., con-
forme se infere do Doc. 14-AH2, f. 262, dos
presentes autos.
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Como se verifica, o pedido de alimentos
deduzido na inicial, à f. 188, não foi excluído.
Apenas o foram os pedidos mencionados no
despacho do Juiz de Direito.

Se tanto não bastasse, a regra do art.
100, inciso II, do Código de Processo Civil
encerra um valor social mais relevante que o do
art. 96 do mesmo diploma. Com efeito, aquele
busca preservar o acesso à Justiça de pessoas
que, presumivelmente, salvo prova em con-
trário, não têm condições de prover sustento
próprio. No caso concreto, o autor se declara
estudante e afirma que percebe renda mensal
de R$ 518,26 (quinhentos e dezoito reais e
vinte e seis centavos) como “instalador de DSL”
(f. 150 e 188). Assim, o fato de o inventário ter
sido processado em Goiânia não impede que o
autor postule alimentos, cumulado com outros
pedidos, em Brasília-DF, onde tem domicílio.

Por último, o acórdão proferido no CC nº
28.535/PR, Segunda Seção, de minha relatoria,
não serve como precedente a favor do Juízo sus-
citante, de Goiânia-GO. É que no referido julga-
do, diversamente do caso presente, não consta
pedido de alimentos, e o processo de inventário
ainda estava em curso quando proposta a “ação
de investigação de paternidade com petição de
herança”. Assim, espólio ainda havia.

Ante o exposto, conheço do conflito para
declarar competente o Juiz de Direito da 2ª
Vara de Família da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília-DF.

Certidão

Certifico que a egrégia Segunda Seção, ao
apreciar o processo em epígrafe na sessão reali-
zada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

“A Seção, por unanimidade, conheceu do
conflito e declarou competente a 2ª Vara de
Família e Sucessões da Circunscrição Especial
de Brasília-DF, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator”.

Os Srs. Ministros Jorge Scartezzini,
Nancy Andrighi, Barros Monteiro, Humberto
Gomes de Barros, Cesar Asfor Rocha, Ari
Pargendler e Fernando Gonçalves votaram com
o Sr. Ministro Relator. 

Impedido o Sr. Ministro Castro Filho.

Brasília, 9 de novembro de 2005. -
Helena Maria Antunes de Oliveira e Silva -
Secretária.

(Publicado no DJU de 19.12.2005)

-:::-

PENAL E PROCESSUAL PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL -
CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE - DENÚNCIA - INÉPCIA - RESPONSABILIDADE PENAL

DA PESSOA JURÍDICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
RESERVA DE PLENÁRIO - INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO NÃO

DECLARADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE 

I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer con-
tradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção
de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência,
sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. 

II - Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva de plenário (art. 97
da Lex Fundamentalis) se, nem ao menos implicitamente, foi declarada a inconstitucionalidade
de qualquer lei.

III - É nítida a pretensão do embargante em rediscutir a matéria já exaustivamente apreciada,
quando argumenta que o acórdão embargado deixou de aplicar o disposto no art. 3º da Lei
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Embargante: Ministério Público Federal.
Embargado: Auto Posto de Lavagem Vale do
Vinho Ltda. 

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos
em que são partes as acima indicadas, acor-
dam os Ministros da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitar os
embargos. Os Srs. Ministros Gilson Dipp,
Laurita Vaz e Arnaldo Esteves Lima votaram
com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília-DF, 2 de agosto de 2005 (data do
julgamento). - Ministro Felix Fischer - Relator

Relatório

O Sr. Ministro Felix Fischer - Trata-se de
embargos de declaração opostos em face de
acórdão de minha relatoria prolatado pela 5ª
Turma desta Corte e que restou assim ementado:

Penal e Processual Penal. Recurso especial.
Crimes contra o meio ambiente. Denúncia.
Inépcia. Responsabilidade penal da pessoa
jurídica. Responsabilidade objetiva.
Na dogmática penal a responsabilidade se
fundamenta em ações atribuídas às pessoas
físicas. Dessarte a prática de uma infração
penal pressupõe necessariamente uma con-
duta humana. Logo, a imputação penal a pes-
soas jurídicas, frise-se carecedoras de
capacidade de ação, bem como de culpabili-
dade, é inviável em razão da impossibilidade

de praticarem um injusto penal. (Precedentes
do Pretório Excelso e desta Corte). 
Recurso desprovido.

Daí o presente incidente de esclareci-
mento em que o Parquet Federal argumenta
que o referido julgado é omisso, a uma, porque,
“Na verdade, o acórdão embargado, apesar de
não ter exposto explicitamente sua posição,
entendeu pela inconstitucionalidade do art. 3º
da Lei 9.065/98, porquanto deixou de aplicar
esse dispositivo à luz de interpretação que fez
do § 3º, do art. 225 da Constituição Federal” (f.
196), e, a duas, porquanto, “A eg. Quinta Turma
omitiu-se em levar o feito a julgamento pela
Corte Especial, como determina o art. 97 da CF,
tornando a iniciativa de analisar o art. 3º da Lei
9.605/98 para considerá-la incompatível com a
interpretação que fez do § 3º do art. 225 da CF”
(f. 197).

Devidamente intimado em razão da
caráter infringente do presente recurso integra-
tivo, o embargado deixou de apresentar as suas
contra-razões.

É o relatório.

Voto

O Sr. Ministro Felix Fischer - Busca-se no
presente incidente de esclarecimento a decla-
ração de nulidade do acórdão, de minha relato-
ria, prolatado, à unanimidade de votos, pela 5ª
Turma desta Corte, sob a alegação de que o
referido julgado violou o princípio constitucional

9.605/98 em razão da interpretação dispensada ao art. 225, § 3º, da Carta Magna; todavia para
o presente fim não se presta o incidente de esclarecimento. 

IV - Em momento algum, frise-se, a quaestio foi decidida à luz de dispositivos constitucionais,
porquanto apenas se procurou demonstrar que a responsabilidade penal se fundamenta em
ações atribuídas às pessoas físicas. Dessarte, a prática de uma infração penal pressupõe neces-
sariamente uma conduta humana. Logo, a imputação penal a pessoas jurídicas, carecedoras de
capacidade de ação, bem como de culpabilidade, é inviável em razão da impossibilidade de
praticarem um injusto penal.

Embargos de declaração rejeitados.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL Nº 622.724/SC - Relator: Ministro
FELIX FISCHER
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da reserva de plenário insculpido no art. 97 da
Lex Fundamentalis.

O acórdão embargado encontra-se assim
fundamentado:

Busca-se no presente recurso especial seja
reconhecida a possibilidade de responsabi-
lização penal da pessoa jurídica.
Diz a exordial acusatória:
“O Órgão do Ministério Público deste Juízo,
no uso de suas atribuições legais e com fun-
damento no Termo Circunstanciado n°
079.01.003564-6, oferece denúncia contra:
Auto Posto de Lavagem Vale do Vinho Ltda.,
pessoa jurídica de direito privado, atividade
de abastecimento e lavação de veículos,
cadastrada sob CNPJ n° 03.636.414/0001-08,
localizada na Rua Veneriano dos Passos,
388, Bairro Centro, Videira/SC; Valmor Luiz
Grison, brasileiro, solteiro, autônomo, nascido
em 28.02.1979, com 23 anos de idade, natu-
ral de Machadinho/RS, filho de Demétrio
Antonio Grison e Dileta Maria Grison, resi-
dente na Rua Tangará s/n°, Bairro Panazzolo,
Videira/SC, pela prática dos seguintes atos
delituosos:
No dia 29 de maio de 2001, por volta das
15h10min, os policiais militares integrantes do
12° Pelotão de Polícia de Proteção Ambiental de
Canoinhas/SC, comandados pelo 3° Sargento
PM Ivan Veiga, efetuaram fiscalização em vários
estabelecimentos localizados neste município e
comarca.
Assim, nesta data, constataram que no Auto
Posto de Lavagem Vale do Vinho Ltda., de
propriedade do denunciado Valmor Luiz
Grison, localizado na Rua Veneriano dos
Passos, 388, Bairro Centro, nesta cidade,
havia o funcionamento de atividade potencial-
mente poluidora nas rampas de lavação de
estabelecimento, conforme comprova o laudo
pericial de f. 18/20.
Desta forma, se verificou que no local da vistoria
havia três rampas de lavação, das quais duas
estavam desativadas, possuindo tubos que as
ligavam ao curso de água, por onde eram lança-
dos resíduos provenientes da lavação de veícu-
los, e apenas uma em funcionamento, localizada
a 30 m do recurso hídrico, sendo que a desti-
nação final dos resíduos dela proveniente
(graxas, óleo, lodo, areia e produtos químicos),
seguia diretamente através de sistema de trata-
mento de resíduos não autorizado pelo órgão
competente, para dentro do curso de água.

Com esta conduta, Valmor Luiz Grison causou
poluição em níveis tais que poderiam resultar
em danos à saúde humana, por lançamento
de resíduos, em desacordo com as exigências
estabelecidas em lei.
Além disso, fazia funcionar estabelecimento
potencialmente poluidor, sem licença ou auto-
rização dos órgãos ambientais competentes e
contrariando as normas legais e regulamentos
pertinentes.
Sobreleva ressaltar que a pessoa jurídica de
direito privado Auto Posto de Lavagem Vale
do Vinho Ltda. deve ser responsabilizada
penalmente por tais atos, já que a infração
ambiental foi cometida por decisão de seu
representante legal e contratual, no interesse
e benefício de sua entidade, conforme dispõe
o art. 3°, caput, da Lei 9.605/98.
Assim agindo, os denunciados Auto Posto de
Lavagem Vale do Vinho Ltda. e Valmor Luiz
Grison infringiram o disposto nos arts. 54, § 2°,
inciso V, e 60, ambos da Lei 9.605/98, na forma
do art. 70 do CP, razão pela qual se oferece a
presente denúncia, que se requer seja recebi-
da e, uma vez comprovada, após todos os
trâmites processuais pertinentes, inclusive com
a ouvida das testemunhas adiante arroladas,
requer o Ministério Público a condenação
destes denunciados” (f. 15/17).
No punctum saliens tem-se no voto condutor
do increpado acórdão:
“Trata-se de recurso em sentido estrito inter-
posto contra o despacho que rejeitou a
denúncia ofertada contra a empresa Auto
Posto de Lavagem Vale do Vinho Ltda., com
fundamento no art. 43, III, do CPP.
A denúncia encontra amparo no art. 3° e pará-
grafo único da Lei 9.605/98, que menciona:
“Art. 3°. As pessoas jurídicas serão respon-
sabilizadas administrativa, civil e penalmente,
conforme o disposto 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 benefí-
cio da sua entidade.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas
jurídicas não exclui a das pessoas físicas,
autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato”.
O referido artigo deve ser analisado junta-
mente com o que preceitua a Constituição
Federal em seu art. 225, § 3°:
“As condutas e atividades consideradas lesi-
vas ao meio ambiente sujeitarão os infratores,
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais
e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados”.
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Esse dispositivo constitucional gerou grande
polêmica, tendo em vista o princípio societas
delínquere non potest, adotado pelo Brasil.
O art. 3° da Lei 9.605/98, ao declarar que as
pessoas jurídicas respondem penalmente,
quer aplicar o que dispõe o art. 225, § 3°, da
Carta Magna. Resta saber se o constituinte,
por meio do referido dispositivo, objetivava
alcançar esta finalidade.
Não nos parece que a responsabilidade penal
da pessoa jurídica tenha lugar no ordenamento
jurídico pátrio. Neste sentido a doutrina de Luiz
Regis Prado:
“...o legislador de 1998, de forma simplista, nada
mais fez do que enunciar a responsabilidade
penal da pessoa jurídica, cominando-lhe penas,
sem lograr, contudo, instituí-la completamente.
Isso significa não ser ela passível de aplicação
concreta e imediata, pois faltam-lhe instrumen-
tos hábeis e indispensáveis para a consecução
de tal desiderato. Não há como, em termos lógi-
co-jurídicos, romper princípio fundamental como
o da irresponsabilidade criminal da pessoa
jurídica, ancorado solidamente no sistema de
responsabilidade de pessoa natural, sem
fornecer, em contrapartida, elementos básicos e
específicos conformadores de um subsistema
ou microssistema de responsabilidade penal,
restrito e especial, inclusive com regras proces-
suais próprias” (Crimes contra o Ambiente. São
Paulo: RT, 1998, p. 21-22).
É sabido que o meio ambiente necessita cada
vez mais de proteção, exigindo normas eficazes.
Mas para que se alcance a desejada eficácia
será necessário que ocorra a responsabilização
criminal da pessoa jurídica? E, se assim for, qual
seria a medida de sua culpabilidade?
Selma Pereira Santana, Promotora da Justiça
Militar da Bahia, em matéria escrita para a
revista Consulex sobre o tema elucida:
“Quase a totalidade da doutrina nacional com-
preende, ainda, que somente o ser humano tem
capacidade de realizar condutas. E, por força
deste princípio fundamental, arrematam que os
tipos penais não passam de meras descrições
abstratas das mesmas, valoradas pelo legis-
lador, concluindo-se ser inconciliável a existência
de delito sem a conduta, sendo reclamada para
esta, sempre, a voluntariedade” (Revista Consu-
lex, de 30.04.1998, ano II, nº 16, p. 44/46).
Sobre a matéria, consolidado o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:
“RHC. Penal. Processual Penal. Pessoa jurídi-
ca. Sócio. Responsabilidade penal. Denúncia.
Requisitos. A responsabilidade penal é pessoal.
Imprescindível a responsabilidade subjetiva.

Repelida a responsabilidade objetiva” (RHC
2.882/MS, Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
Mais recentemente, aquele Tribunal Superior
reafirmou seu posicionamento:
“Desprovida de vontade real, nos casos de
crimes em que figure como sujeito ativo da
conduta típica, a responsabilidade penal
somente pode ser atribuída ao ‘Homem’, pes-
soa física, que, como órgão da pessoa jurídi-
ca, a presentifique na ação qualificada como
criminosa ou concorra para a sua prática” (HC
15.051/SP, Min. Hamilton Carvalhido).
Prevalece, portanto, o entendimento segundo o
qual a pessoa jurídica não é penalmente respon-
sável, mas somente civil e administrativamente.
Mesmo os tribunais que admitem a aplicação
das medidas dos arts. 21 e 22 da Lei 9.605/98
àquelas, como sanção penal pelos atos deli-
tuosos praticados pelos seus sócios, são firmes
no sentido de que a pessoa jurídica não pode ser
parte em um processo penal condenatório.
Neste sentido, é da jurisprudência do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul:
“A ordem jurídica brasileira continua fiel ao
brocardo societas delinquere non potest. A
pessoa jurídica não tem os atributos físicos
que possibilitam vivenciar condições exclusi-
vamente humanas, como querer e pensar,
não podendo ter consciência da ilicitude ou
dirigir sua vontade para o resultado lesivo”
(Ap. Crim. nº 70005157896, de Encantado,
Rel. Des. Gaspar Marques Batista).
Citado por Ataides Kist, o eminente Ministro
Luiz Vicente Cernicchiaro, em análise ao art.
225, § 3°, da Constituição Federal assevera:
“...meramente declaratório, nada admitindo-
se acerca da esfera penal, enaltecendo
aspectos de ordem administrativa, quais
sejam pagamento de multa ou mesmo o can-
celamento de autorização para o exercício da
atividade profissional. Assim também, a
sanção penal está vinculada à responsabili-
dade pessoal e, hoje, dela é inseparável. A
Constituição Brasileira, portanto, não afirmou
a responsabilidade penal da pessoa jurídica,
na esteira das congêneres contemporâneas”
(Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica.
São Paulo: Editora de Direito, 1999, p. 60).
E continua o autor, citando Tourinho Filho, em
comentário ao art. 3° da Lei 9.605/98:
“...se a infração for cometida por um emprega-
do, ou se o ato infracional for fruto de ordem de
um funcionário graduado, à revelia do represen-
tante legal, a pessoa jurídica estará a salvo de
ser penalmente punida. Aí está a prova maior de
que o próprio legislador não concebe a possibili-
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dade de uma pessoa jurídica ser sujeito passivo
da pretensão punitiva. A própria lei reconhece
que elas sozinhas não podem delinqüir. Se não
podem, por que falar da sua responsabilidade
penal? Na dicção do art. 3° da Lei 9.605, de
12.02.1998, vale repetir, a pessoa jurídica só
será penalmente responsabilizada se a infração
for cometida por decisão do seu representante
(...) no interesse ou benefício da sua entidade.
Mas, nesse caso, a responsabilidade é do seu
representante legal ou contratual... A Lei
Ambiental, como segmento do Direito Penal,
destoa deste, pelo antagonismo que representa
e traduz, e por isso mesmo nem pode falar em
segmento...” (op. cit., p.78).
Disto conclui-se que a responsabilidade da pes-
soa jurídica depende da manifestação de von-
tade de seus representantes (pessoas físicas).
Portanto, a estes aplica-se a norma penal, e
àquelas as sanções civis e administrativas.
Trazemos, a respeito, o entendimento de Paulo
de Bessa Antunes, membro do Ministério
Público Federal e um dos maiores estudiosos
da área de Direito Ambiental:
“Veja-se que a condenação criminal de uma
empresa, certamente, implica a imposição
indireta de penas a diferentes pessoas natu-
rais e jurídicas que não aquela condenada
judicialmente. Não se desconhece que a con-
denação criminal de uma sociedade anônima,
provavelmente, terá reflexo na cotação de
suas ações em bolsa, acarretando penas
econômicas - desvalorização de capital - para
simples titulares de ações preferenciais (sem
direito a voto), ou qualquer poder de decisão
sobre as atividades da empresa. Igualmente,
a pena produzirá reflexos junto ao quadro de
empregados, que serão estigmatizados como
funcionários de uma empresa condenada.
Tais repercussões serão capazes de afrontar
o princípio constitucional da pessoalidade da
pena?[...]
Parece-me que a responsabilização penal
pessoal dos dirigentes que se tenham valido
da empresa para a prática de crimes é a me-
lhor solução. Quanto às empresas, em si, a
sua punição, em meu entendimento deve
remanescer na esfera administrativa, ainda
que, eventualmente, possam ser aplicadas
sanções pelo próprio Poder Judiciário” (Direito
Ambiental. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 1999,
p. 412-413).
Em síntese, a admissão da responsabilidade
penal da pessoa jurídica - prevista em lei no
ordenamento jurídico pátrio, conforme dicção
do art. 3° da Lei de Crimes Ambientais - surge

de uma interpretação deturpada do art. 225, §
3°, da CF. Este não permite, em absoluto, que
se responsabilize penalmente uma pessoa
jurídica, o que se pode confirmar com uma
nada complexa interpretação sistemática dos
dispositivos penais da Lei Maior - além de
jogar fora séculos e mais séculos de civili-
zação e de evolução da ciência penal - que
culminaram com a proscrição da responsabi-
lização penal objetiva, ou seja, aquela imputa-
da sem a possibilidade de aferição da culpa-
bilidade do sujeito que infringe a norma penal
incriminadora -, tampouco apresenta qualquer
utilidade prática ou alguém seria capaz de sus-
tentar que uma multa pecuniária, a suspensão
das atividades ou fechamento de estabeleci-
mento, aplicados no juízo penal, são substan-
cialmente diferentes destas mesmas medidas
quando aplicadas na esfera administrativa?
Comentando a respeito do tema, assim se
posicionou Miguel Reale Júnior:
“Mais relevante, contudo, é a interpretação
sistemática do texto constitucional, que con-
duz de forma precisa à inadmissibilidade da
responsabilidade da pessoa jurídica.
“Falta à pessoa jurídica capacidade criminal.
Se a ação delituosa se realiza com o agente
realizando uma opção valorativa no sentido do
descumprimento de um valor cuja positividade
a lei penal impõe, se é uma decisão em que
existe um querer, e um querer valorativo, vê-se
que a pessoa jurídica não tem essa capaci-
dade do querer dotado dessa postura axiológi-
ca negativa. A Constituição estabelece que a
pena não passará da pessoa do condenado
(inc. XLV do art. 5.°), e o inciso seguinte diz que
a lei individualizará a pena. A individualização
da pena é feita com base na culpabilidade. A
culpabilidade significa o quanto de reprovação,
de censurabilidade merece a conduta, sendo
absolutamente incongruente com admissão da
pessoa jurídica como agente de delitos.
Portanto, há uma incapacidade penal da pes-
soa jurídica, que a análise sistemática do texto
constitucional torna evidente. [...]
Questões graves surgem, ao se pretender esta-
belecer a punição da pessoa jurídica, que se
afigura, a nosso ver, como absolutamente
desnecessária, bastando a punição desta pela
via administrativa” (in Luiz Régis Prado (coord.).
Responsabilidade penal da pessoa jurídica: em
defesa do princípio da imputação penal subje-
tiva. São Paulo: RT, 2001, p. 138-139).
Este signatário já teve a oportunidade de
expressar igual entendimento em acórdão pio-
neiro nesta Corte, proferido por ocasião do jul-
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gamento do Recurso criminal n. 00.004656-6,
da comarca de Descanso, ocorrido em 12 de
setembro de 2000.
Isto posto, mantém-se a decisão que rejeitou
a denúncia oferecida contra a pessoa jurídica,
reservando a esta a aplicação das sanções
civis e administrativas cabíveis” (106/111).
Com efeito, na dogmática penal a responsabili-
dade se fundamenta em ações atribuídas às
pessoas físicas. Dessarte a prática de uma
infração penal pressupõe necessariamente
uma conduta humana. Logo, a imputação penal
a pessoas jurídicas, frise-se carecedoras de
capacidade de ação, bem como de culpabili-
dade, é inviável em razão da impossibilidade de
praticarem um injusto penal. Nesse sentido os
seguintes precedentes desta Corte:
“Habeas corpus. Crimes contra a ordem tribu-
tária e sonegação fiscal. Responsabilidade
penal objetiva. Princípio nullum crimen sine
culpa. Trancamento da ação penal.
1. Desprovida de vontade real, nos casos de
crimes em que figure como sujeito ativo da
conduta típica, a responsabilidade penal
somente pode ser atribuída ao ‘Homem’, pes-
soa física, que, como órgão da pessoa jurídi-
ca, a presentifique na ação qualificada como
criminosa ou concorra para a sua prática.
2. Em sendo fundamento para a determinação
ou a definição dos destinatários da acusação,
não a prova da prática ou da participação da ou
na ação criminosa, mas apenas a posição dos
pacientes na pessoa jurídica, faz-se definitiva a
ofensa ao estatuto da validade da denúncia
(Código de Processo Penal, art. 41), consistente
na ausência da obrigatória descrição da conduta
de autor ou de partícipe dos imputados.
3. Denúncia inepta, à luz dos seus próprios
fundamentos.
4. Habeas corpus concedido para trancamento
da ação penal” (HC 15.051/SP, 6ª Turma, Rel.
Min. Hamilton Carvalhido, DJU de 13.08.2001).
“RHC. Penal. Processual penal. Pessoa jurídi-
ca. Sócio. Responsabilidade penal. Denúncia.
Requisitos. A responsabilidade penal é pes-
soal. Imprescindível a responsabilidade subje-
tiva. Repelida a responsabilidade objetiva. Tais
princípios são válidos também quando a con-
duta é praticada por sócios de pessoa jurídica.
Não respondem criminalmente, porém, pelo
só fato de serem integrantes da entidade.
indispensável o sócio participar do fato deli-
tuoso. caso contrário, ter-se-á, odiosa respon-
sabilidade por fato de terceiro. ser sócio não é
crime. a denúncia, por isso, deve imputar con-
duta de cada sócio, de modo que o comporta-

mento seja identificado, ensejando possibili-
dade de exercício do direito pleno de defesa”
(RHC 2.882/MS, 6ª Turma, Rel. Min. Luiz
Vicente Cernicchiaro, DJU de 13.09.1993).
E, também do Pretório Excelso:
“Ementas: 1. Ação penal. Denúncia. Defi-
ciência. Omissão dos comportamentos típicos
que teriam concretizado a participação dos réus
nos fatos criminosos descritos. Sacrifício do
contraditório e da ampla defesa. Ofensa a
garantias constitucionais do devido processo
legal (due process of law). Nulidade absoluta e
insanável. Superveniência da sentença conde-
natória. Irrelevância. Preclusão temporal inocor-
rente. Conhecimento da argüição em HC.
Aplicação do art. 5º, incs. LIV e LV, da CF. Votos
vencidos. A denúncia que, eivada de narração
deficiente ou insuficiente, dificulte ou impeça o
pleno exercício dos poderes da defesa, é causa
de nulidade absoluta e insanável do processo e
da sentença condenatória e, como tal, não é
coberta por preclusão. 2. Ação penal. Delitos
contra o sistema financeiro nacional. Crimes
ditos societários. Tipos previstos nos arts. 21,
parágrafo único, e 22, caput, da Lei 7.492/86.
Denúncia genérica. Peça que omite a descrição
de comportamentos típicos e sua atribuição a
autor individualizado, na qualidade de admi-
nistrador de empresas. Inadmissibilidade.
Imputação às pessoas jurídicas. Caso de
responsabilidade penal objetiva. Inépcia reco-
nhecida. Processo anulado a partir da denún-
cia, inclusive. HC concedido para esse fim.
Extensão da ordem ao co-réu. Inteligência do
art. 5º, incs. XLV e XLVI, da CF, dos arts. 13, 18,
20 e 26 do CP e 25 da Lei 7.492/86. Aplicação
do art. 41 do CPP. Votos vencidos. No caso de
crime contra o Sistema Financeiro Nacional ou
de outro dito ‘crime societário’, é inepta a
denúncia genérica, que omite descrição de
comportamento típico e sua atribuição a autor
individualizado, na condição de diretor ou
administrador de empresa” (HC 8.3301/RS, 1ª
Turma, Rel. Min. Cézar Peluso, DJU de
06.08.04).
Na mesma linha no plano doutrinário tem-se:
“En lo relativo a la responsabilidad jurídica de
la empresa como tal, deben distinguirse diver-
sos niveles. Así, en lo relativo a la responsa-
bilidad civil, no hay duda de que la empresa es
sujeto idóneo de la misma, incluso de la
responsabilidad civil derivada de delito, en los
términos de los artículos 21 y 22 CP. Otro tanto
sucede con la responsabilidad en el ámbito del
Derecho administrativo sancionador, a pesar
de que ya en este punto ha comenzado a sus-
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citarse una importante discusión. Cuando ya
entramos concretamente en materia de
responsabilidad penal, la doctrina amplia-
mente mayoritaria en España se caracteriza
por adoptar dos principios aparentemente con-
trapuestos. Por un lado, de conformidd con la
tradición continental europea, acogida también
en nuestra jurisprudencia y, según parece, en
el Código penal, estima que las agrupaciones
de personas, aun cuando gocen de personali-
dad jurídica, no pueden ser sujetos activos de
delito. En otras palabras, acepta el principio
societas delinquere non potest. Ello significa
que de los delitos cometidos en el ámbito de
una empresa, sólo responden penalmente las
personas individuales a las que puedan
imputárseles, y en la medida en que puedan
imputárseles, mientras que la corporación en
sí no puede ser sometida a ninguna pena cri-
minal. Sin embargo, por otro lado, la misma
doctrina dominante en España parece apreciar
la existencia de una necesidad político-crimi-
nal de sancionar directamente a las agrupa-
ciones o colectivos de personas, es decir, a la
empresa en cuanto a tal, en caso de come-
terse un delito en su ámbito. Se estima, en
efecto, que tales sanciones colectivas consti-
tuyen un medio imprescindible para combatir
la criminalidad de empresa.
La coexistencia de estas dos premisas ha pro-
ducido diversos intentos, bien de hacer
prevalecer una sobre otra, bien de hacerlas
compatibles. En el primer sentido, puede
destacarse la propuesta que parte de entender
que el contenido tradicional de las categorías
de la teoría del delito, que constituye el
obstáculo fundamental para considerar a las
personas jurídicas como autores criminales,
es el reflejo de una visión retributiva del delito.
Ello la haría inutilizable en la actualidad, en
que resulta patente la necesidad de orientar el
sistema a los fines de prevención. A partir de
tal constatación, se estima preciso propor-
cionar una nueva configuración a categorías
como la acción o la culpabilidad, a fin de que
sean susceptibles de ser referidas a hechos de
corpoaciones; a la vez, se propugna la intro-
ducción de nuevas formas de pena, que se
revelen - a diferencia de la pena privativa de
libertad - aptas para ser aplicadas a las empre-
sas en sí mismas. Esta propuesta toma como
punto de partida el hecho indudable de que la
doctrina y la jurisprudencia tradicionales en
España, al fundamentar la incapacidad de las
agrupaciones de personas para ser sujetos
activos de delito en sí mismas, ha recurrido

básicamente a argumentos puramente dog-
máticos (incluso de una dogmática de base
ontológica): así, que las corporaciones, aun
las dotadas de personalidad jurídica, carecen
de capacidad de acción (esto es, de una volun-
tariedad en sentido psicológico, o finalidad
diferente a la de sus órganos), de capacidad
de culpabilidad (entendida como reproche
ético-social a un sujeto libre, o bien - más mo-
dernamente - como motivabilidad normal) o de
capacidad de pena (de sentir los contenidos
de retribución, expiación, intimidación o reedu-
cación presentes en ésta etc.).
Así, la STS de 3 de julio de 1992, ponente Sr.
Bacigalupo Zapater (Rep. La Ley n. 12.612):
“En el Derecho penal español, la responsabi-
lidad se fundamenta en acciones de personas
físicas, por el contrario, se parte de la base -
al menos hasta hoy - de que las personas
jurídicas o los conjuntos de personas carecen,
en principio, tanto de la capacidad de acción
como de la capacidad de culpabilidad que
requiere el Derecho penal. Ello no excluye, de
todos modos, que en el derecho sancionatorio
adminstrativo se acepte que personas jurídi-
cas, sociedades etc., puedan ser objeto de
sanciones, carentes de las notas propias de
las sanciones penales” (Jesus-Maria Silva
Sánchez in “Responsabilidade penal da pes-
soa jurídica - Em defesa do princípio da
imputação penal subjetiva: Responsabilidad
penal de las empresaa y sus organos en dere-
cho español”, RT, 2001, p. 09/12).
“En resumen: no me parece posible fundamen-
tar, tampoco a partir de las nuevas realidades
que han de ser tenidas en cuenta como objeto
de la valoración jurídica, una responsabilidad
penal de las personas jurídicas. La doctrina
tradicional y los argumentos por ella utilizados
en contra de la fundamentación de la respon-
sabilidad penla de las personas jurídicas con-
tinúan siendo plenamente válidos. Como
recientemente subraya Strantenwerth, “aquí
falta todo substracto para una pena”.
El futuro de la dogmática jurídico-penal en cuan-
to a la lucha contra la criminalidad económica
que se desarrolha a partir de la actividad de una
empresa debe orientarse al desarrolla a partir de
la actividad de una empresa debe orientarse al
desarrollo de instrumentos jurídicos de respons-
abilidad de las personas físicas que actúan para
la empresa. El Derecho penal, sin embargo, es
un instrumento insuficiente para una protección
plena y eficaz del orden social. Pero esto no es
nuevo porque siempre ha sido así. La interven-
ción del Derecho penal - y en general del
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Derecho sancionador - ha necesitado siempre
ser complementada con la intervención de otros
sectores del ordenamiento jurírido. El delito
resulta de la selección de sólo una parte de los
datos de hecho que se producen en un contex-
to de acción que es, desde luego, mucho más
amplio. Otros datos de hecho del contexto en
que surge el delito, que no pueden ni deben ser
tenidos en cuenta para la valoración jurídico
penal y que, por ello, deben quedar fuera del
supuesto de hecho de la pena o de la medida de
seguridad del Derecho penal, pueden y deben
ser objeto de valoración jurídica y configurar el
supuesto de hecho de otra consecuencia jurídi-
ca independiente que debe aplicarse junto a y
además de la pena, de modo que, recordando
de nuevo a Hirsch, pueda alcanzarse una valo-
ración jurídica total del caso y la aplicación de
todas las formas de reacción jurídica orientadas
a la protección, reafirmación y restabelecimiento
del orden jurídico. En el ámbito de la criminali-
dad económica que se desarrolla en el contexto
de la actividad de una empresa económica, el
Derecho penal individual, incluido aquí el
Derecho de las infracciones y sanciones admi-
nistrativas, debe ser sin duda complementado
con otras formas de reacción jurídica que han de
tener como presupuesto la valoración de otras
circunstancias de hecho del contexto del delito.
Este y no el de las sanciones en sentido estricto
es el campo en el que, deben fundamentarse
consecuensias jurídicas aplicables a la agru-
pación en cuanto realidad distinta a la de las per-
sonas físicas que actúan para ellas” (Luís Gracia
Martín, Responsabilidade penal da pessoa
jurídica - Em defesa do princípio da imputação
penal subjetiva: La cuestion de la responsabili-
dad penal de las propias personas juridicas, RT,
2001, p. 72/73).
“A lei penal brasileira dos crimes ambientais (Lei
9.605 de 12.02.1998) inova, em seu art. 3°,
caput, ao dispor que ‘as pessoas jurídicas serão
responsabilizadas administrativa, civil e penal-
mente conforme o disposto 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
sua entidade’. Parágrafo único. ‘A responsabili-
dade das pessoas jurídicas não exclui a das
pessoas físicas, autoras, co-autoras ou
partícipes do mesmo fato’.
Intenta-se romper, assim, pela vez primeira, o
clássico axioma do societas delinquere non
potest.
Não obstante, em rigor, diante da configu-
ração do ordenamento jurídico brasileiro - em

especial do subsistema penal - e dos princí-
pios constitucionais penais que o regem (v.g.,
princípios da personalidade das penas, da
culpabilidade, da intervenção mínima etc.) e
que são reafirmados pela vigência daquele,
fica extremamente difícil não admitir a incons-
titucionalidade desse artigo, exemplo claro de
responsabilidade penal por fato alheio.
Influenciado, de certa forma, pelo sistema
anglo-americano, em que essa forma de
responsabilidade é normalmente admitida,
teve, contudo, o legislador pátrio, nitidamente,
como fonte de inspiração o modelo francês.
A previsão legal acima parece estar intima-
mente vinculada ao crescente e lamentável
recurso à lei criminal como instrumento efi-
ciente e simbólico. Para tanto convergem dois
fatores relacionados com a noção de eficiên-
cia. De acordo com o primeiro, o Direito Penal
é menos custoso, se comparado com o
emprego de mecanismos jurídico-administra-
tivos alternativos. Pelo segundo, seus efeitos
sociais sobre a opinião pública são supe-
riores, pelo menos a curto prazo, o que faz
dele um instrumento adequado para obter a
confiança da população na ordem jurídica.

Ainda que adequada a escolha do paradigma,
visto ser o Direito francês escrito, e pertencente
ao grupo romano-germânico, não andou bem
nosso legislador em sua formulação.
De fato, em França, como já examinado,
tomou-se o cuidado de adaptar-se de modo
expresso essa espécie de responsabilidade no
âmbito do sistema tradicional. A denominada
Lei de Adaptação (Lei 92-1336/1992) alterou
inúmeros textos legais para torná-los coerentes
com o novo Código Penal, contendo inclusive
disposições de processo penal, no intuito de
uma harmonização processual, particularmente
necessária devido à previsão da responsabili-
dade penal da pessoa jurídica.
Além disso, a lei francesa proclama o princípio
da especialidade, vale dizer, só se torna pos-
sível deflagrar-se o processo penal contra a
pessoa jurídica quando estiver tal responsa-
bilidade prevista explicitamente no tipo legal de
delito. Definem-se, assim, de modo taxativo,
quais as infrações penais passíveis de serem
imputadas à pessoa jurídica.
Ora bem, em nosso país deu-se exatamente o
oposto, visto que o legislador de 1998 (Lei
9.605), de forma simplista, nada mais fez do
que enunciar a responsabilidade penal da
pessoa jurídica, cominando-lhe penas, sem
lograr, contudo, instituí-la completamente.
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Isso significa não ser ela passível de apli-
cação concreta e imediata, pois faltam-lhe
instrumentos hábeis e indispensáveis para a
consecução de tal desiderato.
Não há como, em termos lógico-jurídicos, que-
brar princípio fundamental como o da irres-
ponsabilidade criminal da pessoa jurídica,
ancorado solidamente no sistema de respon-
sabilidade da pessoa natural, sem fornecer,
em contrapartida, elementos básicos e especí-
ficos conformadores de um subsistema ou
microssistema de responsabilidade penal,
restrito e especial, inclusive com regras
processuais próprias” (Luiz Régis Prado,
Responsabilidade penal da pessoa jurídica -
Em defesa do princípio da imputação penal
subjetiva: Responsabilidade penal da pessoa
jurídica: fundamentos e implicações, Ed. RT,
2001, p. 127/130).
“Estamos ya en condiciones de efectuar un
primer balance: El Derecho penal español sigue
anclado en el principio tradicional según el cual
sólo las personas físicas pueden cometer deli-
tos y sólo ellas pueden ser castigadas con
penas criminales en sentido estricto. Sin embar-
go, el CP actual incluye, junto a las penas y las
medidas de seguridad, consecuencias acceso-
rias constituidas por el comiso y por una serie
de medidas aplicables a personas jurídicas y
empresas. Estas medidas no son punitivas,
sino meramente preventivas: tienen como fina-
lidad el peligro que pueda suponer la persona
jurídica o empresa de que se continúe la activi-
dad delictiva de personas físicas o suas efec-
tos. Tanto en su origen legislativo como en su
sentido actual, estas medidas se hallan más
próximas a las medidas de seguridad que a las
penas. No presuponen que la persona jurídica o
empresa haya cometido ningún delito, por lo
que no tropiezan con el obstáculo de que en la
actuación de una persona jurídica o empresa
faltan todas las exigencias dogmáticas
derivadas del principio de culpabilidad personal.
Tampoco suponen el reproche ético-social de la
pena. Sin embargo, en cuanto implican
afectación de derechos - como las medidas de
seguridad-, deben sujetarse a los límites cons-
titucionales de la intervención coactiva del
Estado, como el que impone el princípio consti-
tucional de proporcionalidad, y a los principios
que rigen el proceso penal acusatorio.
(...)
Pues bien, imponer una pena a una persona
jurídica o a una empresa es extender el grave
reproche de la condena penal a quien no
puede reprochársele el hecho como autor o

partícipe culpable del mismo. Es evidente que
una persona jurídica es una creación del
Derecho incapaz de actuar por sí misma, ca-
rente de conciencia y de cualquier sentido de
responsabilidad. Cómo podría reprocharse a
una pura creación jurídica un hecho que no
puede haber decidido ni realizado ni evitado?
La persona jurídica necesita de alguna per-
sona física que actúe en su nombre. Es lo que
ocurre en el caso del recién nacido cuyo patri-
monio administran sus padres, o del absoluta-
mente incapaz representado por un tutor:
aunque el menor y el incapaz son personas
para el Derecho, tienen capacidad jurídica y,
por tanto, pueden tener derechos y obliga-
ciones, no tienen capacidad de obrar y necesi-
tan para actuar en Derecho la intervención de
sus padres o tutor. Es cierto que una persona
jurídica aparece como parte en los contratos
que suscribe, por ejemplo: ella es la que
aparece como vendedora de un bien de su
propiedad, y en este sentido se dice que el la
persona jurídica la que vende dicho bien. Pero
lo mismo sucede en el recién nacido o en el
incapaz profundo que aparece como vendedor
de uno de sus bienes, y no obstante quien ver-
daderamente ha de efectuar los actos reales
necesarios para vender son los padres o el
tutor. Igualmente, cuando la persona jurídica
vende tiene que hacerlo necesariamente a
través de la actuación de sus administradores
o personas apoderadas. Pues bien: del mismo
modo que en el caso del padre que determina
el alzamiento de los bienes del recién nacido,
sería absolutamente injusto reprochar al bebé
la comisión del delito, porque el niño no ha
hecho nada de lo que se le pueda culpar, tam-
bién cuando el administrador de una persona
jurídica produce el alzamiento de bienes de
ésta sería injusto reprochar a la misma la
comisión del delito cuando ésta se debe úni-
camente a la actuación del adminstrador”
(Santiago Mir Puig, Una tercera vía en materia
de responsabilidads penal de las personas
jurídicas, crimenet.ugr.es).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É o voto (f. 175/190).

Ora, como afirmado no acórdão embar-
gado, do axioma societas delinquere non potest
deflui que a responsabilidade penal se funda-
menta em ações atribuídas às pessoas físicas,
quer dizer, o Direito Penal está invariavelmente
voltado ao indivíduo até mesmo por razões
ontológicas. Dessarte a prática de uma infração
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penal pressupõe necessariamente uma conduta
humana que constitui a pedra angular de toda a
teoria do delito (José Henrique Pierangeli,
Escritos Jurídico-Penais, 2. ed., RT, 1999, p. 20),
caso contrário, se possibilitaria, tal como ocorreu
na Antiguidade ou na Idade Média, que animais
ou seres inanimados figurassem como sujeito
ativo de um delito (Luiz Regis Prado, Curso de
Direito Penal Brasileiro - Parte Geral, 3. ed., RT,
2002, p. 216). Logo, a imputação penal a pes-
soas jurídicas, carecedoras de capacidade de
ação, bem como de culpabilidade, é inviável em
razão da impossibilidade de praticarem um injus-
to penal, sendo tal medida uma tentativa de
desconhecimento do nullum crimen sine con-
ducta (Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique
Pierangeli, Manual de Direito Penal Brasileiro, 3.
ed., RT, 2001, p. 406). Nesta linha no plano
doutrinário tem-se: Hans Heinrich Jescheck,
Tratado de Derecho Penal - Parte General, 3.
ed., Ed. Bosch, 1978, p. 300; Luís Gracia Martín,
Responsabilidade penal da pessoa jurídica - Em
defesa do princípio da imputação penal subjeti-
va: La cuestion de la responsabilidad penal de
las proprias personas juridicas, RT, 2001, p.
72/73; Jesus-Maria Silva Sánchez, Responsa-
bilidade penal da pessoa jurídica - Em defesa do
princípio da imputação penal subjetiva:
Responsabilidad penal de las empresaa y sus
organos en derecho español, RT, 2001, p. 09/12;
Santiago Mir Puig, Una tercera vía en materia de
responsabilidads penal de las personas jurídicas,
crimenet.ugr.es; E. Magalhães Noronha, Direito
Penal, 15. ed., Saraiva, 1978, v. 1, p. 106; René
Ariel Dotti, Curso de Direito Penal - Parte Geral,
2. ed., Forense, 2004, p. 303; Cezar Roberto
Bitencourt, Manual de Direito Penal - Parte
Geral, 6. ed., Saraiva, 2000, p. 164; Juarez Cirino
dos Santos, A moderna teoria do fato punível, 2.
ed., Freitas Bastos, 2002, p. 29; Luiz Vicente
Cernicchiaro, Direito Penal na Constituição, 3.
ed., RT, 1995, p. 155; Rogério Greco, Curso de
Direito Penal - Parte Geral, 5. ed., Impetus, 5.
ed., 2005, p. 194. Não se desconhece, entretan-
to, o papel cada vez mais importante desempe-
nhado pela pessoa jurídica na sociedade moder-
na; todavia, a incriminação de tal ente, carece
atualmente de institutos próprios condizentes
com todas as suas particularidades, quer dizer,
os institutos penais existentes (apenas a título

ilustrativo, a legítima defesa, o estado de neces-
sidade, a omissão imprópria, a coação irresistí-
vel) não podem ser estendidos à denominada
responsabilidade penal da pessoa jurídica.
Ademais, carece o nosso ordenamento jurídico
de normas processuais penais próprias para se
processar uma pessoa jurídica no campo penal
(Julio Fabbrini Mirabete, Manual de Direito Penal
- Parte Geral, 17. ed., Atlas, 2001, v. 1, p. 123;
Luiz Regis Prado, Curso de Direito Penal
Brasileiro, Parte Geral, 3. ed., RT, 2002, v. 1, p.
244 e Rui Stoco e Alberto Silva Franco, Leis
Especiais e sua Interpretação Jurisprudencial, 7.
ed., RT, 2001, v. 1, p. 733). René Ariel Dotti afir-
ma que “Os corifeus e os propagantistas da
capacidade criminal das pessoas coletivas ainda
não se dedicaram ao trabalho de analisar as con-
seqüências desse projeto no quadro do proces-
so penal. Existem as mais variadas implicações
com a metamorfose do Município ou da empresa
industrial, por exemplo, em acusados na ação
penal, quando o desabamento de um prédio ou
a poluição de águas constituírem fatos típicos.
Quem prestará, em nome do ‘réu’ ou da ‘ré’, o
interrogatório? Ou o sistema legal dispensará em
tal hipóteses o interrogatório que, além de um
meio geral de prova, é, também, um elemento de
defesa? Como se tornará efetiva a investigação
policial se a pessoa jurídica tiver vários centros
de atividade e que o fato típico tenha sido gera-
do por mais de um deles? Quais as testemunhas
a serem ouvidas, principalmente se a ré tiver
também domicílio em outras comarcas do
Estado e do País? E se for uma transnacional?”
(A incapacidade criminal da pessoa jurídica -
uma perspectiva do direito brasileiro, in Revista
Brasileira de Ciências Criminais - ano 3 - nº 11 -
julho/setembro de 1995, p. 185). Além disso, tal
incursão no campo criminal, em nosso direito, se
mostra, no mínimo, desnecessária, visto que a
responsabilização da pessoa jurídica na esfera
extrapenal (administrativa e civil) se mostra, até
certo ponto, satisfatória (daí a sugestão de
Winfried Hassemer de se criar o que ele próprio
denominou de Direito de Intervenção e que
alguns chamam de Direito Administrativo
Sancionador, que seria um meio-termo entre o
Direito Penal e o Direito Administrativo, no
combate à criminalidade moderna), sendo fácil
concluir que, ao contrário do que alguns autores
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afirmam, a incriminação da pessoa jurídica não
se apresenta como um avanço, visto que certa-
mente tal possibilidade pode até servir, eventual-
mente, de um cômodo subterfúgio para que em
casos de difícil apuração dos efetivos respon-
sáveis pela prática de um fato punível (v.g. dire-
tores, sócios, etc) se incrimine a pessoa jurídica,
a despeito do disposto no parágrafo único do art.
3º da Lei 9.065/98.

Feitas essas breves considerações, passo
à análise do mérito do recurso integrativo.

Inicialmente, são cabíveis embargos
declaratórios quando houver na decisão embar-
gada qualquer contradição, omissão ou obscuri-
dade a ser sanada. Podem também ser admi-
tidos para a correção de eventual erro material,
consoante entendimento preconizado pela
doutrina e jurisprudência, sendo possível,
excepcionalmente, a alteração ou modificação
do decisum embargado. 

Na lição de Nelson Nery Junior e Rosa
Maria Andrade Nery (Código de Processo Civil
Comentado, 4. ed., RT, 1999, p. 1.045), 

Os EDcl têm finalidade de completar a
decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissi-
pando obscuridades ou contradições. Não
têm caráter substitutivo da decisão embarga-
da, mas sim integrativo ou aclaratório. Como
regra, não têm caráter substitutivo, modifi-
cador ou infringente do julgado.

In casu, da simples leitura das razões
apresentadas, observa-se que o embargante, a
pretexto de que teria ocorrido omissão no julga-
do, pretende rediscutir a matéria já exaustiva-
mente apreciada, com o objetivo de reverter a
decisão que lhe foi desfavorável, o que não se
coaduna com a finalidade do recurso integrati-
vo, haja vista que não há que se falar em vio-
lação ao princípio constitucional da reserva de
plenário (art. 97 da Lex Fundamentalis) se, nem
ao menos implicitamente, foi declarada a incon-
stitucionalidade de qualquer lei.

Além disso, frise-se, no corpo do acórdão
embargado em momento algum se negou a

existência de previsão constitucional ou infra-cons-
titucional acerca do tema debatido no apelo nobre,
o que, em verdade, se buscou demonstrar foi
exatamente a ausência de regulamentação de tal
previsão, ou seja, a sua inexeqüibilidade, não
existindo qualquer declaração de inconstitucionali-
dade de lei ou ato normativo ou, ainda, que o art.
3º da Lei 9.605/98 era incompatível com o art. 225
da Constituição Federal.

Por outro lado, o direito ao prequestiona-
mento explícito não se pode negar, inclusive em
razão da Súmula 282/STF. Todavia, o decisum não
está calcado na análise de normas constitucionais.
Ademais, ainda quanto ao pecadilho referente à
inobservância do princípio constitucional da reser-
va de plenário (art. 97 da Carta Magna), em
momento algum a decisão objurgada declarou que
a previsão, quer constitucional, quer infraconstitu-
cional, acerca da responsabilidade penal da pes-
soa jurídica, seria inconstitucional, razão pela qual
não haveria qualquer justificativa para a ida do feito
à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

Diante dessas considerações, rejeito os
presentes embargos.

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, rejeitou os
embargos.”

Os Srs. Ministros Gilson Dipp, Laurita
Vaz e Arnaldo Esteves Lima votaram com o Sr.
Ministro Relator.

Brasília, 02 de agosto de 2005. - Lauro
Rocha Reis - Secretário.

(Publicado no DJU de 29.08.2005.)

-:::-
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CIVIL E PROCESSUAL - RECURSO ESPECIAL - PREQUESTIONAMENTO - INSUFICIÊNCIA -
INVENTÁRIO - VENDA DE AÇÕES AO PORTADOR PELA VIÚVA MEEIRA DO TITULAR - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REINTEGRAÇÃO DE POSSE MOVIDA POR CO-HERDEIROS

DO ESPÓLIO - UNIVERSALIDADE DOS BENS - LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA -
POSSIBILIDADE JURÍDICA DA AÇÃO CONTRA TERCEIROS COMPRADORES - ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA EMPRESA - SÚMULA Nº 211-STJ - CC, ARTS. 57 E 1.580, PARÁGRAFO ÚNICO -

CPC, ART. 992, I

I. Incidência da Súmula nº 211 do STJ em relação a normas legais suscitadas no especial, mas
não prequestionadas.

II. Os herdeiros têm legitimidade ativa para propor ação declaratória de nulidade de ato
processual praticado pela inventariante e viúva meeira, em detrimento dos seus direitos no
espólio de seu pai, consubstanciado pela venda, a terceiros, de ações ao portador de
sociedade comercial a todos pertencente, ante o princípio da universalidade que rege os bens
deixados pelo de cujus, até a sua partilha.

III. Ilegitimidade passiva, de outro lado, da sociedade anônima cujas ações foram negociadas,
por não haver praticado qualquer ato atinente à controvérsia jurídica sub judice.

IV. A venda de bens sonegados a terceiros e o direito às perdas e danos dos lesados em relação ao
inventariante, prevista no art. 1.783 do Código Civil anterior, não exclui a pretensão de nulificação
da venda a terceiros e a recomposição do patrimônio do espólio, se esta foi a via legal escolhida
pelos herdeiros.

V. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.

RECURSO ESPECIAL Nº 54.519/SP - Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR

Recorrentes: Cybele Aparecida D’Ávila
Gallo Martinelli e outros. Advogados: Renato
Vasconcelos de Arruda e outros. Recorridos: Natal
Rubens Aleotti e outros. Advogados: Erasmo
Valladão Azevedo e Novaes Franca e outros.
Recorridos: Pedreira Cachoeira S/A e outros.
Advogados: Adalberto José de Camargo Aranha e
outros. Recorrida: Cleonice Turrini Gallo.
Advogado: Marcos Furkim Netto. Recorrida: Maria
Marina Aleotti Teixeira de Carvalho. Advogados:
Arystobulo de Oliveira Freitas e outros.

Acórdão

Vistos e relatados estes autos, em que são
partes as acima indicadas, decide a Quarta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unani-
midade, conhecer em parte do recurso e, nessa
parte, dar-lhe parcial provimento, na forma do
relatório e notas taquigráficas constantes dos
autos, que ficam fazendo parte integrante do pre-

sente julgado. Participaram do julgamento os Srs.
Ministros Jorge Scartezzini, Barros Monteiro e
Cesar Asfor Rocha. Ausente, justificadamente, o
Sr. Ministro Fernando Gonçalves.

Custas, como de lei.

Brasília (DF), 14 de junho de 2005 (data
do julgamento) - Ministro Aldir Passarinho
Junior - Relator.

Relatório

O Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior: -
Adoto o minucioso relatório da sentença singular,
verbis (f. 423/430):

“Cybelle Aparecida D’Avila Gallo Martilenelli e
s/m Reynaldo Martinelli Filho, Yvone Cecília
D’Avila Gallo, Eduardo Francisco D’Avila
Gallo, Sérgio Roberto D’Avila Gallo e Espólio
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de Waldomiro Antonio D’Avila Gallo ajuizaram
a presente ação ordinária contra Pedreira
Cachoeira, na pessoa de seu representante
legal, Natal Rubens Aleotti e os Espólios de
Vicentina Bianco Aleotti e Ambrósio Aleotti e
seus herdeiros Natal Rubens Aleotti e s/m
Rosa Maria Aleotti, Maria Marina Aleotti
Teixeira de Carvalho e Espólio de Jarbas
Teixeira de Carvalho, por ela representado, e
Cleonice Turrini Gallo, sustentando que
Waldomiro Gallo, pai dos autores faleceu em
27 de outubro de 1976; estando em curso
inventário de seus bens perante o Juízo da 7º
Vara de Família e Sucessões da Capital,
tendo como inventariante Cleonice Turrim
Gallo, também requerida nesta ação.
Por ocasião da abertura da sucessão, deveria
constar dos bens a inventariar as ações da
Companhia Pedreira Cachoeira S.A. das
quais o casal era titular, pois casados sob o
regime de comunhão universal de bens, o que
não ocorreu.
Constatando-se ao final que estes bens não
foram declarados, Cleonice Turrim Gallo os
havia cedido a Ambrósio Aleotti por instrumento
particular de transferência de ações celebrado
em 27 de janeiro de 1980, pendente o inven-
tário, sem a necessária e imprescindível auto-
rização judicial.
Entendendo que não poderia a viúva dispor
dos bens do falecido marido, até porque, ape-
sar de serem marido e mulher, a mulher pos-
suía 715.822 ações, enquanto o varão
1.100.977, em razão do regime de bens do
casal, ambos possuíam cada ação, já que a
ação é indivisível, nos termos do art. 28 da Lei
6.404/76 e do próprio estatuto social, resulta
que a ação só pode ser adquirida em con-
domínio, de sorte que todas as ações eram do
casal Waldomiro Gallo e s/m.
Falecido o cônjuge-varão, cumpria à inventa-
riante ter arrolado as ações para saber quais
ações lhe caberiam por efeito da meação.
Ademais, tinha entre os herdeiros um incapaz,
Sérgio Roberto D’Avila Gallo, tendo à época
do falecimento do marido 16 anos.
Assim, Cleonice cedeu a Ambrósio as ações
da Pedreira Cachoeira S/A, das quais não
tinha a titularidade; questão agravada pela
existência de um menor entre os herdeiros.
De outra parte, Ambrósio adquiriu a non domino,
nada adquiriu, estando o negócio eivado de nuli-
dade absoluta.
Tomaram conhecimento os autores de que o
adquirente Ambrósio e s/m faleceram, deixando
em testamento as ações ao filho Natal Rubens

Aleotti; estando em curso inventário de seus
bens.
Fizeram relatório da situação da empresa;
teceram outras considerações e finalizaram
pedindo fosse declarada nula a cessão das
ações da Pedreira Cachoeira S.A. reco-
nhecendo serem elas todas de propriedade
do Espólio de Waldomiro Gallo; e por conse-
qüência pertencerem ao Espólio as respecti-
vas ações derivadas daquelas (bonificações e
subscrições); reintegrá-lo na posse das refe-
ridas ações; bem como condenar Cleonice a
compor perdas e danos decorrentes da trans-
ferência ilegal.
Como os herdeiros de Waldomiro Antônio
D’Avila Galo são menores, pedem a inter-
venção da M.P.
Com os demais pedidos de estilo, instruíram
com documentos de f. 20/132.
Com vista, o Dr. Curador subscreveu as
razões da inicial (f. 135/137).
Pedreira Cachoeira S/A contestou (f. 281/288),
sustentando em preliminar ilegitimidade de
parte, porque à sociedade pouco importa
quais sejam os titulares das ações, não lhe
cabendo escolher ou reconhecer se legítimo o
patrimônio dos autores; não havendo nos seus
registros qualquer transferência em livro
próprio, mesmo porque as ações eram ao por-
tador; não praticou qualquer ato que legiti-
masse a transferência.
Quanto ao mérito, reiterou a preliminar.
Maria Marina Aleotti Teixeira de Carvalho con-
testou (f. 338/342), sustentando em preliminar
que a demanda foi ajuizada também contra o
Espólio de seu ex-marido, Jarbas Teixeira de
Carvalho, cujo inventário está encerrado, de
sorte que deve ser renovada a citação. 
Quanto ao mérito, que desconhece a con-
cretização de qualquer alienação das ações
da Pedreira Cachoeira S.A.
De qualquer forma, as ações, cuja transferência
impugnam os autores, ao que consta, eram ao
portador, razão por que a transferência e cessão
em questão não reclamou registro em livro
próprio de transferência de ações da Pedreira
Cachoeira S.A.
Também, os autores alegam terem sido pro-
prietários de ações, o que não provam.
Também não podem reclamar a totalidade das
ações, pois aos herdeiros caberia apenas a
metade das ações cabentes ao espólio, já que
outra metade caberia à co-ré.
Por outro lado, a transferência das ações
opera-se pela simples tradição, não havendo
necessidade da transferência; o detentor,
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segundo a Lei 6.407/76, art. 33, presume-se
proprietário.
Desta sorte, a co-requerida Cleonice Gallo,
em posse das ações, poderia aliená-las, sem
qualquer vício que maculasse o ato.
Resulta, portanto, que o negócio jurídico reali-
zado entre Cleonice Gallo e Ambrósio Aleotti
reputa-se perfeito, não havendo fundamen-
tação ao pedido dos autores.
No tocante à reintegração na posse das
ações da Pedreira Cachoeira S.A., igual-
mente há que ser indeferida, porque não há
prova do domínio (art 505 do CC).
E, quanto ao pedido de indenização, deve ser
indeferido, porque não há fato imputável e
causador de danos aos autores.

Com outras considerações, pediu a impro-
cedência e consectários legais.
Natal Rubens Aleotti e s/m Rosa Maria Aleotti
contestaram (f. 344/357), sustentando em
preliminar ilegitimidade de parte dos autores,
porque deveria ser o Espólio de Waldomiro
Gallo a figurar no pólo ativo, cabendo a repre-
sentação à inventariante; e os autores inte-
grarem a lide como litisconsortes assistentes.
Ainda em preliminar, que se deveria determinar
que o Espólio de Waldomiro Gallo integrasse a
lide, conforme jurisprudência colacionada; e no
pólo passivo deveriam figurar, além de Cleonice
Turrim Gallo, o Espólio de Ambrósio Aleotti e o
Espólio de Vicentina Bianco Aleotti.
Os herdeiros, filhos de Vicentina e de
Ambrósio, seriam partes ilegítimas.
Ainda em preliminar, que a ação está prescrita,
conforme doutrina colacionada, porque o docu-
mento particular de compra e venda ocorreu em
27 de janeiro de 1980; de sorte que, em se
tratando de coisa móvel, ocorreu a prescrição
aquisitiva.
Sustentou ainda a impossibilidade jurídica do
pedido, uma vez que a pretensão de direito
material está prescrita, e inépcia da inicial,
porque contém pedidos incompatíveis entre si.
Quanto ao mérito, consta que todas as
1.823.129 ações da Pedreira Cachoeira S.A.,
vendidas por Cleonice Turrim Gallo ao Sr.
Ambrósio Aleotti eram ao portador.
Como tal, nos termos do art. 33 da Lei 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, o detentor de
ações ao portador é seu proprietário, operan-
do-se a transferência por simples tradição, de
sorte que há como admitir que a própria mãe
dos autores, inventariante dos bens deixados
por Waldomiro Gallo, tivesse apropriado
daquelas ações para vendê-las a terceiro.

De outro lado, não se pode admitir que
Ambrósio Aleotti, sócio dos autores e condômi-
no em diversos bens de raiz, fosse praticar ato
de má-fé, eivado de dolo ou fraude.
Mesmo a alegada menoridade de um dos
autores, este foi emancipado em 1981,
deixando escoar in albis o prazo estabelecido
pelo art. 619 do CPC.
Teceram outras considerações evidenciando
má-fé dos autores, que ainda não tinham parti-
lhado os bens e finalizou pedindo a impro-
cedência e consectários legais.
Espólios de Vicentina Bianco Aleotti e Ambrósio
Aleotti contestaram (f. 359/372) denunciando à
lide Cleonice Turrini Gallo, vendedora das
ações, para responder pela evicção.
No mais, ainda que com outras palavras, rei-
teraram as teses defendidas por Natal
Rubens Aleotti e s/m.
Cleonice Turrim Gallo contestou (f. 403/405)
sustentando que, quando do falecimento do
marido, pendia na 5ª Vara da Justiça Federal do
Rio de Janeiro uma ação executiva promovida
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico - BNDE contra a Pedreira
Cachoeira S.A., Natal Rubens Aleotti e s/m
Rosa Maria Aleotti, Ambrósio Aleotti e s/m
Vicentina Bianco Aleotti, Alfredo Bruno Gomes
Martins e s/m Yvone Crissiuna Gomes Martins,
e também contra Waldomiro Gallo e s/m
Cleonice Turrini Gallo, ora contestante.
A dívida cobrada naquela execução decorria de
empréstimo efetuado pelo BNDE à Pedreira
Cachoeira S.A., figurando a ré e seu marido
como terceiros garantes, decorrentes de fiança
prestada à empresa em favor do credor.
Em virtude do longo relacionamento negocial e da
amizade que Ambrósio Aleotti manteve com
Waldomiro Gallo, marido da contestante, esta se
impressionou quando, após a morte de Waldomiro,
Ambrósio a procurou para comprar ações da
Pedreira Cachoeira afirmando que sua casa no
Bairro de Higienópolis poderia ser comprometida
na execução promovida pelo BNDE.
Anteriormente, aconselhada pelo mesmo
Ambrósio, deixou de arrolar as ações na
Pedreira Cachoeira S.A. no inventário de seu
marido, pois, sempre segundo ele, com isso
poderia perder a sua casa que estaria garan-
tindo a dívida noticiada.
Foi segundo os conselhos de Ambrósio que agiu
como agiu, acabando por lhe ceder as ações da
Pedreira Cachoeira S.A., tendo o cessionário, na
cláusula 5ª do “instrumento particular de cessão
e transferência de ações” se obrigado a honrar
perante o BNDE eventual responsabilidade da ré
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e de seu marido, pactuando-se ainda que
Ambrósio e terceiros ficavam “...sem direito a
qualquer execução ou reembolso contra o refe-
rido Espólio e a cedente”.
A contestante fez o que melhor entendeu cor-
reto para a família, pensando que podia ceder
as ações da forma como fez, pois assim fora
aconselhada na transação.
Além disso, Ambrósio Aleotti era sócio
majoritário e diretor da Pedreira Cachoeira
S.A., circunstâncias que tranqüilizaram a ré no
sentido de que estava fazendo tudo conforme
a lei. Infelizmente, parece que não estava,
tendo que se sujeitar a este processo,
indispondo-se com os filhos.
Por estes fatos, entende ter sido levada a erro,
confessa a ação (instruiu com documentos de f.
407/412).
Réplica às f. 416/429.
O Dr. Curador subscreveu a réplica, pelo afas-
tamento das preliminares, e produção de
provas.

A ação foi julgada improcedente em 1º
grau (f. 423/434). Em 2ª instância, a 4ª Câmara
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
por maioria, negou provimento à apelação dos
autores e deu provimento ao recurso adesivo,
para, acatando a preliminar de ilegitimidade
ativa dos autores e de ilegitimidade passiva de
parte dos réus (f. 529/533), extinguir a ação por
força do art. 267, VI, do CPC.

Foram opostos embargos declaratórios
(f. 536/548), rejeitados às f. 556/558.

Inconformados, os autores Cybele
Aparecida D’Avila Gallo Martinelli e outros inter-
põem, pela letra “a” do autorizador constitu-
cional, recurso especial alegando, em síntese,
que a ação declaratória de nulidade de ato
jurídico, cumulada com reintegração de posse e
indenização por perdas e danos foi proposta
pelos co-herdeiros do espólio de Waldomiro
Gallo contra a empresa Pedreira Cachoeira
S.A. e outros, para desconstituição da cessão
das ações da empresa-ré pela inventariante e
viúva meeira, Cleonice Turrini Gallo, em
27.01.1980, que não haviam sido colacionadas
e, ainda, alienadas sem autorização judicial,
ainda mais que existia entre os herdeiros um
menor, vítima da sonegação de bens.

Aduzem que (f. 565/567):

4. Invocaram-se, como protegendo o direito
dos autores-recorrentes, os seguintes textos
federais de lei:
1º) art. 53, inc. II, do Código Civil, salientando
serem, por lei, indivisíveis os bens da herança;
art. 44, inc. III, do Código Civil, sublinhando ser
a sucessão aberta e os bens que a compõem,
bens imóveis;
2º) art. 57, inc. I, do Código Civil, observando
que a herança se constitui numa universalidade;
3º) art. 1.580 e seu parágrafo único do Código
Civil, porque, pertencentes as ações à univer-
salidade da herança, e, por isso, indivisíveis,
o negócio através do qual foram alienadas foi
nulo, sendo lícito a qualquer co-herdeiro, com
legitimidade para isso, recuperá-las da posse
de terceiro, em cujas mãos ilegitimamente se
encontrem, sem que este possa [sequer] pre-
tender ilegitimidade de parte do herdeiro, nos
precisos e inequívocos termos do art. 1.580 e
seu parágrafo único, do CC;
4º) a ausência de autorização judicial, que hou-
vesse antecedido ao negócio, ademais, violou o
art. 992, inc. I, do Código de Processo Civil;
5º) demonstrou-se que as ações, objeto
dessa alienação ilícita, porque o falecido e
sua mulher, foram casados sob o regime da
comunhão universal, eram, ambos, por isso
mesmo, antes do falecimento de Waldomiro
Gallo, condôminos em cada uma das ações;
6º) deixou-se claro que, em face do art. 28 da
Lei das Sociedades por Ações (Lei
6.404/1976) e em face do estatuto social da
Pedreira Cachoeira S.A., ré e recorrida, con-
quanto em relação à sociedade, as ações
sejam indivisíveis, e, pois, deve haver, em
relação à sociedade um só titular, a circuns-
tância de o falecido e sua viúva terem sido
casados sob regime de comunhão universal
tornava-os condôminos em todas as ações,
independentemente do nome de quem essas
estavam. E, justamente por isto, não poderiam
deixar de ter sido arroladas, porque eram e
são bens do Espólio e, muito menos, poderiam
ter sido alienados, como foram.
7º) como conseqüência, fixou-se na petição
inicial que a venda foi a non domino, o que
constitui uma nulidade de pleno direito (pet.
in., itens 1.9 e 2.1).
A tudo isto, em essência, o eg. Tribunal de
Justiça de São Paulo, pura e simplesmente,
acabou decidindo pela ilegitimidade ativa dos
autores, e, por isso, era inviável a demanda.
Textualmente, nos embargos de declaração
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restou dito que “Resolvido que inviável a
demanda não há mais o que resolver” (V. Ac.
dos embargos de declaração, f. 558, § 3º).
Deixou o v. Acórdão de aplicar os arts. 442 inc.
III, 53, 57 e, principalmente, o art. 1.580, pará-
grafo único, todos do Código Civil; e o art. 992,
inc. I, do Código de Processo Civil. Quanto a
este último, onde a lei confere legitimidade aos
autores-recorrentes, o V. Acórdão, pura e sim-
plesmente, ignorou o estabelecido na lei civil.
Negou-lhe vigência o v. Acórdão, da forma mais
ostensiva possível. Ignorou-lhe a existência.

Salientam, ainda, quanto ao art. 1.580 e
seu parágrafo único do Código Civil anterior, que
é certo que a ação poderia, também, ter sido pro-
posta pelo Espólio de Waldomiro Gallo, mas que
isso não exclui a legitimidade ativa concorrente
dos co-herdeiros, por serem também co-titulares
dos bens, nos termos do art. 1.572, e tal não foi
reconhecido pelo aresto estadual.

Indicando a vulneração aos arts. 44, III,
53, 57, 1.580 e parágrafo único, do Código Civil
revogado e 992, I, do CPC, pedem os recor-
rentes, ao final, que (f. 575):

7.1 Deve ser reformado o v. Acórdão, para, elimi-
nada a carência da ação, e, reconhecida a legi-
timidade ativa dos Aa.-recorrentes e a passiva
dos Rr.-recorridos, se venha a decidir as ações
pelo seu mérito, cancelada a sucumbência.

Contra-razões às f. 578/589 por Natal
Rubens Aleotti e outros, alegando que a ação
somente poderia ter sido promovida contra a ré
Cleonice Turrini Gallo, mãe dos autores,
porquanto, sendo indivisível seu direito here-
ditário, e aqui alusivo a ações ao portador, não
têm eles direito de ação judicial contra a
sociedade comercial, mas apenas contra a re-
presentante do condomínio instituído com o
falecimento de Waldomiro Gallo, Cleonice, de
acordo com os arts. 28 da Lei n. 6.404/1976 e
627 da Lei Substantiva Civil.

Acrescentam que, em se cuidando de
ações ao portador, desnecessária a autorização
judicial para sua cessão, por se presumir a titu-
laridade de seu detentor, qual seja a viúva
meeira Cleonice, natureza aquela que não se
altera pela sucessão.

Dizem, mais, que, mesmo que não trazi-
da à colação, a ação correta seria a de sonega-
dos, respondendo a inventariante pela perda da
sua parte sobre tais bens, além de responder
por perdas e danos (art. 1.783 do Código Civil).
Essa é a sanção prevista, e não a invalidade do
ato em relação a terceiros adquirentes.

Destacam que esse fundamento do acór-
dão não foi atacado no especial, atraindo a
incidência da Súmula n. 283 do c. STF à espécie.

Argumentam, também, que a legitimi-
dade ativa é do espólio e não dos co-herdeiros
e que da legitimidade passiva devem ser excluí-
dos os herdeiros do comprador das ações, já
falecido, Ambrósio Aleotti, visto que tampouco
realizada a partilha de seus bens.

Finalizam, dizendo (f. 588/589):

12) Ante o exposto, e o mais que será acres-
centado pelos eminentes Ministros Julga-
dores, requer-se, preliminarmente, o indeferi-
mento do presente recurso especial, e, no
mérito, o seu improvimento.
Na absurda hipótese de ser o mesmo conheci-
do e provido - o que se admite, data venia, por
amor ao debate - requer-se, então, retornem
os autos ao egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, a fim de que a colenda Quarta Câmara
Civil prossiga no julgamento, apreciando as
demais preliminares e, se porventura passar
ao mérito, também o pedido de denunciação
da lide da vendedora das ações, objeto do
recurso adesivo de f. 470 e seguintes.

O recurso especial foi admitido na instân-
cia de origem pelo despacho presidencial de f.
595/596.

Parecer da douta Subprocuradoria-Geral
da República às f. 614/621, pelo Dr. Pedro
Henrique Távora Niess, no sentido do parcial
conhecimento e provimento, em parte, do recur-
so especial, litteris:

3.2. Reconhecida a legitimidade ativa da parte,
deve a ação prosseguir em face dos demais
réus cuja ilegitimidade não fora declarada,
quais sejam o Espólio de Ambrósio Aleotti o de
Vicentina Bianco Aleotti, e Cleonice Turrini
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Gallo, porque é de se constatar que a empresa
Pedreira Cachoeira S.A. não é terceiro que
possui o bem reclamado, tampouco cada um
dos outros co-demandados, individualmente,
uma vez que as ações fazem parte do mon-
tante deixado por Ambrósio Aleotti.
Ante o exposto, o parecer é pelo conhecimento
parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo
seu parcial provimento, devendo os autos
retornarem ao Tribunal de origem a fim de que
seja apreciada a matéria de fundo da demanda.

O processo foi sucessivamente distribuído,
no STJ, aos eminentes Ministros Fontes de
Alencar, Bueno de Souza e a este Relator.

É o relatório.

Voto

O Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior
(Relator) - Trata-se de ação declaratória de nuli-
dade de ato jurídico, cumulada com reintegração
de posse e indenização por perdas e danos movi-
da por co-herdeiros do Espólio de Waldomiro
Antonio D’Avila Gallo, contra a viúva meeira,
Cleonice Turrini Gallo, e mais os adquirentes-ces-
sionários de ações da empresa Pedreira
Cachoeira S.A., bem assim em desfavor, também,
da própria pessoa jurídica, objetivando, funda-
mentalmente, a desconstituição da alienação e o
retorno das mesmas ao patrimônio do espólio.

Em 2º grau, a ação foi extinta com base
no art. 267, VI, do CPC, sem julgamento do
mérito, entendido que faltou aos autores legi-
timidade ativa ad causam, bem assim que igual-
mente figuraram indevidamente no pólo passivo
a empresa Pedreira Cachoeira S.A. e os
adquirentes das ações.

O voto condutor do acórdão estadual, de
relatoria do eminente Desembargador Cunha
de Abreu, que improveu a apelação dos autores
e acolheu o recurso adesivo dos réus, está
assim fundamentado (f. 530/532):

Expungido este processado de tudo aquilo
não essencial ao seu desate, tem-se: a) os
autores são filhos do casal de Waldomiro
Gallo e Cleonice Turrini Gallo, viúva-inventa-
riante do varão (f. 31) com quem era casada

sob o regime de comunhão universal de bens;
b) estando em curso a sucessão e por razões
melhormente aduzidas no corpo dos autos,
vendeu Cleonice diretamente a terceiro, no
caso Ambrósio Aleotti, lote de ações de
sociedade anônima familiar, anotado que os
títulos não foram arrolados no processo
sucessório, nada obstante e como cediço,
detectarem-se interesses de terceiros, inclu-
sive menores; c) daí em diante pulverizaram-
se as ações redundando em que o adqui-
rente-vendedor e os últimos titulares conheci-
dos das mesmas, mais a própria sociedade
emissora erigiram-se nos componentes do
pólo passivo; d) a demanda objetiva a decla-
ração de nulidade do primitivo negócio entre
Cleonice e Ambrósio, ipso facto anulados sub-
seqüentes efeitos, retornando a situação ao
estado anterior, com todas as conseqüências
daí derivadas (releia o pedido de f. 16/17).
Repetindo.
A inquinação vestibular desenganadamente
se volta contra ato da inventariante Cleonice,
que, tendo vendido as ações, desencadeou a
lesão patrimonial noticiada e mote do pedido.
Cleonice, demonstrando inusitada bonomia e
eqüidistância dos contendores, confessou a
ação consoante leitura da peça de f. 369/371,
como de resto percucientemente detectado
pelo digno magistrado oficiante, (f. 428/430)
colocando-se à mercê do Juízo.
O inventário de Waldomiro ainda não se
encerrou, de molde que passível em tese o
monte-mor de sofrer alterações.
Posta assim a questão, não poderia mesmo a
demanda prosperar, qualquer que seja o
ponto de vista sob o qual se a observe.
Veja-se.
Acatada a composição ativa da lide e aceitos
os seus termos , não estaria ela bem voltada
contra os atuais componentes de seu pólo
passivo, visto que deveria coerentemente
guerrear, única e exclusivamente, o Espólio de
Waldomiro, virtual devedor de seus herdeiros
e/ou quem de direito, in casu e porventura
Cleonice, a inventariante vendedora.
É que, já se vê, o prejuízo dos autores como
vestibularmente colocado seria exigente de
apuração contra o monte e não contra terceiros
estranhos à relação sucessória, estes, até
prova em contrário, adquirentes detentores de
boa-fé.
No mesmo diapasão, desemparado o ingresso
da sociedade anônima na posição passiva,
assente que contra ela não se argúi a perpe-
tração de ato vulnerador às normas vigentes.
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Derradeiramente, instalada a lide como está,
não exibe o pólo ativo a indispensável legiti-
mação, visto que, repita-se, a pretensão contra
os réus remanescentes deveria, na hipótese, o
que se alinha por amor ao debate, ser patroci-
nada pelo espólio de Waldomiro Gallo. Diante
dessa constatação, despiciendo maior adentra-
mento da composição do pólo passivo.
Diversamente composto estivesse o pólo
ativo pela massa dos bens de Waldomiro,
alvo da ação, passivamente ilegitimados se
entremostrariam os atuais réus, observado
que melhormente substituídos quiçá pela
autora das alienações anulandas, a própria
inventariante Cleonice.
Isto posto, mantém-se o resultado de insucesso
monocraticamente ditado. Apenas se o exas-
pera para, atendido o reclamo adesivo de f.
471/480, alterar o dispositivo, que passa a ser o
do inciso VI do artigo 267 do CPC, extinto o
feito sem julgamento de mérito.
Diante do que ficou julgado, mantém-se a comi-
nação honorária, cujo montante será eqüitativa-
mente e na forma da r. sentença (f. 434) dividido
entre todos os contestantes.
Negaram provimento ao recurso dos autores
e deram-no ao adesivo.

É suscitada no especial, aviado pela letra
a do autorizador constitucional, ofensa aos arts.
44, III, 53, 57, 1.580 e parágrafo único, do
Código Civil revogado e 992, I, do CPC.

No tocante aos arts. 44, III, e 53 da Lei
Substantiva Civil, que versam sobre natureza
imobiliária do direito à herança e à sua indivisibi-
lidade, não foram, em absoluto, objeto de
enfrentamento explícito ou implícito no acórdão,
que tampouco foi complementado em sede de
embargos declaratórios, incidindo, na espécie, a
Súmula 211 do STJ, que reza: “Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.

Quanto às demais normas, estão implici-
tamente abordadas pela rejeição do pólo ativo
da lide e, em parte, do pólo passivo indicado, os
arts. 992 e inciso I, do CPC, o art. 57 e o pará-
grafo único do art. 1.580 do Código Civil, cujo
prequestionamento permite tenham sua apli-
cação examinada em sede especial.

Rezam os referenciados dispositivos
legais que:

“Art. 992. Incumbe ainda ao inventariante, ouvi-
dos os interessados e com autorização do juiz:
I - alienar bens de qualquer espécie”.
“Art. 57. O patrimônio e a herança constituem
coisas universais, ou universalidades, e como
tais, subsistem, embora não constem de objetos
materiais”.
“Art. 1.580. (...) 
Parágrafo único. Qualquer dos co-herdeiros
pode reclamar a universalidade da herança
ao terceiro, que indevidamente a possua, não
podendo este opor-lhe, em exceção, o caráter
parcial do seu direito nos bens da sucessão”.

Figuraram no pólo passivo da ação os
co-herdeiros de Waldomiro Gallo e no passivo a
empresa Pedreira Cachoeira S.A., a viúva
meeira de Waldomiro Gallo, Cleonice Gallo, os
espólios de Ambrósio Aleotti e de sua mulher,
que adquiriram as ações vendidas pela meeira
Cleonice, bem assim os herdeiros desses
espólios compradores.

O parecer da douta Subprocuradoria-Geral
da República, de lavra do Dr. Pedro Henrique
Távora Niess, diz o seguinte (f. 618/621):

3. Da análise do v. acórdão recorrido temos
que os autores foram considerados partes
ilegítimas, sob o argumento de que deveria
figurar no pólo ativo da lide a “massa dos
bens de Waldomiro” (espólio). Também con-
siderou-se legitimada para compor o pólo
passivo da atual demanda, dentre os que ali
figuravam, apenas a ré Cleonice, excluída a
legitimidade dos demais réus.
Neste diapasão, extinguiu-se o processo sem
julgamento de mérito, com fulcro no artigo
267, VI, do Diploma Processual Civil.
Todavia, o v. julgado está a merecer reforma.
Disciplina o artigo 1.580 da Lei Civil de 1916:
“Sendo chamadas simultaneamente, a uma
herança, duas ou mais pessoas, será indi-
visível o seu direito, quanto à posse e ao
domínio, até se ultimar a partilha.
Parágrafo único. Qualquer dos co-herdeiros
pode reclamar a universalidade da herança
ao terceiro, que individualmente a possua,
não podendo este opor-lhe, em exceção, o
caráter parcial do seu direito nos bens da
sucessão’.
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Diante deste dispositivo, conclui-se que a he-
rança é um todo indivisível, uma universali-
dade, que enseja a formação de um con-
domínio entre os herdeiros, que poderão
reclamá-la, inclusive individualmente, de
quem indevidamente a possua, desde que
exerçam atos possessórios que não excluam
os direitos dos demais, reclamando que o
bem volte ao monte hereditário, e não ao seu
patrimônio individual, que só se perfaz com a
distribuição do seu quinhão, após a partilha.
3.1. No caso dos autos os co-herdeiros e o
espólio de Waldomiro Antônio D’Avilla Gallo
vieram pleitear a reintegração de posse de
ações ao próprio espólio, estando perfeita-
mente legitimado o pólo ativo da lide.
Sobre o tema, vale destacar entendimento já
esposado por esse E. Sodalício:
‘Ação reivindicatória. Petição de herança.
Segundo o acórdão, trata-se de direitos here-
ditários defendidos pelo espólio, ‘através de
sua representante legalmente nomeada’. Ora,
qualquer dos co-herdeiros pode reclamar de
quem indevidamente possua a herança. O
STJ já admite que a promessa de compra e
venda serve como título em que se fundar a
reivindicatória (REsps. 32.972 e 55.941).
Ausência de ofensa a texto do Cód. Civil. 2.
Quem tem direito à indenização das benfeito-
rias é o possuidor de boa-fé; caso em que se
reconheceu a má-fé. Súmula 7/STJ. 3. Duplo
grau de jurisdição. Súmulas 282, 356 e
284/STF. 4. Recurso especial não conhecido’
(REsp. 96.057/MG, Rel. Min. Nilson Naves,
DJ de 22/03/1999, p. 188- N. g.).
“Direitos civil e processual civil. Declaratória
ajuizada por herdeiro pleiteando a ineficácia,
contra si, de sentença proferida em ação de
dissolução de sociedade que implicou meação
dos bens do falecido. defesa da herança. Um
só herdeiro. Interesse. Ação de dissolução de
sociedade de fato. Legitimidade passiva.
Doutrina e jurisprudência. Recurso provido.
I - Como anotado por Ernane Fidélis, ontologi-
camente a herança se distingue do espólio.
Este é visto do ângulo dos próprios bens que
o constituem, enquanto a herança se vê do
ângulo de posição dos próprios herdeiros.
II - Os descendentes co-herdeiros que, com
base no disposto no parágrafo único do art.
1.580, CC, demandam em prol da herança,
agem como mandatários tácitos dos demais
co-herdeiros aos quais aproveita o eventual
reingresso do bem na universitas rerum, em
defesa também dos direitos destes. 

III - Um dos herdeiros, ainda que sem a inter-
veniência dos demais, pode ajuizar demanda
visando à defesa da herança, seja o seu todo,
que vai assim permanecer até a efetiva partilha,
seja o quinhão que lhe couber posteriormente.
IV - Na ação de dissolução de sociedade de
fato em que se pleiteia a meação dos bens de
concubino falecido, detêm legitimidade para
figurar no pólo passivo da causa os herdeiros,
tendo em vista que a sentença a ser proferida
pode, indubitavelmente, atingir o quinhão de
cada herdeiro.
V - Impossibilidade de se indeferir petição inicial
de ação proposta por herdeiro que não par-
ticipou da dissolução e que busca a declaração
de ineficácia contra si da sentença que reco-
nheceu a meação de bens, até porque o funda-
mento principal é a existência de conluio entre
a concubina e o inventariante que representou
o espólio na dissolução” (REsp. 36.700/SP, Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de
11/11/1996, p. 43.713 - N. g.).
‘Processo civil. Ação proposta por netos visan-
do ao reconhecimento da invalidade de venda
realizada pelo avô (falecido) a tio, por meio de
interposta pessoa. Improcedência. Trânsito em
julgado. Novas ações promovidas por outros
descendentes do autor da herança buscando,
da mesma forma e com base em idêntica
causa petendi, o retorno do bem ao acervo
hereditário, extensão subjetiva da res iudicata
estabelecida na primitiva causa. substituição
processual.
Legitimação concorrente. arts. 6. e 472, CPC.
1.132 e 1.580, parágrafo único, CC. Recurso
desacolhido.
I - Os descendentes co-herdeiros que, com
base no disposto no parágrafo único do art.
1.580, CC, demandam em prol da herança,
como na ação em que postulam o reconheci-
mento da invalidade de venda realizada pelo
seu autor com afronta ao art. 1.132, CC, agem
como mandatários tácitos dos demais co-
herdeiros aos quais aproveita o eventual rein-
gresso do bem na universitas rerum, em defesa
também dos direitos destes.
II - Atuam, destarte, na qualidade de substitutos
processuais dos co-herdeiros prejudicados que,
embora legitimados, não integrem a relação
processual como litisconsortes ou assistentes
litisconsorciais, impondo-se a estes, substituídos,
sujeição à ‘autoritas rei iudicatae” (REsp.
44.925/GO, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ de 15.08.1994, p. 20.339 - N.g.).
3.2. Reconhecida a legitimidade ativa da parte
deve a ação prosseguir em face dos demais
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réus cuja ilegitimidade não fora declarada;
quais sejam o espólio de Ambrósio Aleotti, o
de Vicentina Bianco Aleotti, e Cleonice Turrini
Gallo, porque é de se constatar que a empre-
sa Pedreira Cachoeira S. A. não é terceiro
que possui o bem reclamado, tampouco cada
um dos outros co-demandados, individual-
mente, uma vez que as ações fazem parte do
montante deixado por Ambrósio Aleotti.

Tenho que acertado o pronunciamento do
ilustre representante do parquet federal, forte
na jurisprudência do STJ.

De efeito, independentemente da natureza
do bem, portanto ainda que se cuidem de ações
ao portador, se pertencem elas ao espólio, e
sobre isso não resta dúvida alguma, posto que
confessado pela viúva meeira e ré-alienante,
como consta do acórdão a quo à f. 531, devem
ser colacionadas no inventário. Aqui, cuida-se de
direito sucessório, de modo que não se discutin-
do a titularidade sobre as ações, reconhecida-
mente do espólio, é sob sua égide que deve ser
resolvida.

Em tais circunstâncias, têm, em princípio,
os herdeiros necessários direito de reivindicar os
bens indevidamente de posse de terceiros. Aliás,
se a inventariante era ré, difícil imaginar-se que
iria intentar ação em nome do espólio de
Waldomiro contra ela própria, daí a lei assegurar
esse direito autônomo e independente aos
herdeiros.

O art. 992 do CPC, a seu turno, permite
que a alienação se faça no curso do inventário,
porém precedida da anuência dos demais
herdeiros e de autorização judicial, nem uma,
nem outra, aqui havidas.

E a doutrina, por óbvio, endossa a
redação cristalina do texto legal, verbis:

1. Prática de atos de inventariança depen-
dentes de prévia autorização judicial: Sem
prejuízo das funções ordinariamente exercidas
em razão da inventariança (e já enumeradas
no artigo anterior), outras há que dependem,
para seu exercício, de prévia manifestação
dos herdeiros e expressa autorização judicial -
sem o que, convém salientar, é absolutamente

nulo o ato praticado pelo inventariante, que
responderá pelos prejuízos sofridos pelos
herdeiros ou terceiros. Sendo necessária ou
conveniente a alienação de bem do espólio (v.
g., ameaçado de deterioração, de manutenção
custosa etc.), deverá o inventariante consultar
prévia e formalmente os herdeiros e obter a
indispensável autorização judicial para a práti-
ca do negócio jurídico. As mesmas exigências
deverão ser atendidas para a concretização
de transação, judicial ou extrajudicial, pois,
tendo ela por finalidade prevenir ou pôr fim a
litígios, mediante mútuas concessões (CC, art.
840), o inventariante somente poderá transigir,
em nome e por conta do espólio, se e quando
assim concordarem os interessados e auto-
rizá-lo o juiz. Dependerão de consulta e autori-
zação judicial, ainda, o pagamento das dívidas
do espólio (ver arts. 1.017 a 1.021) e a reali-
zação das despesas necessárias com a con-
servação e o melhoramento dos bens que o
compõem (Antonio Carlos Marcato, Código de
Processo Civil Interpretado, São Paulo: Atlas,
2004, p. 2.489). 

Não é o caso de se adentrar, neste espe-
cial, no exame da legitimidade passiva dos
herdeiros dos adquirentes, que também já fale-
ceram, porque para tanto ter-se-ia de examinar
elementos fáticos que não constam do acórdão,
sobre se as partilhas das ações herdadas dos
compradores ocorreu ou não.

Mas, em um ponto, correto o acórdão
estadual.

É ilegítima, passivamente, a empresa
Pedreira Cachoeira S.A., visto que não praticou
a sociedade qualquer ato em discussão, ape-
nas as suas ações é que estão no centro da dis-
puta patrimonial, o que não a atrai à lide, abso-
lutamente. Ela é uma pessoa jurídica a lattere
da controvérsia jurídica instaurada pela inicial.
O argumento de que eventuais atos praticados
pela sociedade serão afetados pela nulidade da
venda não procede, visto que se estaria
admitindo, previamente, e em tese, reper-
cussões que nem se sabem quais sejam e que
poderiam, também, afetar terceiros e até os
empregados da empresa, que não são, nem
poderiam ser parte na lide. Não tem cabimento,
pois, que ela figure na demanda.
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Cabe registrar, ainda, em atenção às
contra-razões do especial, que a regra do art.
1.783 do Código Civil, sobre a ação de sonega-
dos e seus efeitos, não excluiu a possibilidade
jurídica da restituição da coisa ao patrimônio do
espólio, ainda que tenha havido a sua alienação
a terceiros. Na hipótese disto não ter sido
requerido judicialmente, e obtido, ou, se o
preferirem os lesados, podem intentar a ação
pedindo, do responsável (aqui Cleonice), as
perdas e danos, mas essa situação inexiste na
espécie, ao menos por agora, porquanto a
opção foi pelo pedido de nulidade da cessão
das ações, de sorte que reversível, em tese, o
ato ilídimo. Em conclusão, a venda a terceiros
não constitui fator impeditivo da ação
declaratória de nulidade da cessão, visto que
ela pode ser desfeita.

Ante o exposto, conheço em parte do
recurso especial e lhe dou parcial provimento,
para afastar a ilegitimidade ativa e passiva dos
autores e réus, salvo em relação à empresa
Pedreira Cachoeira S.A, que fica excluída da
lide, cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo prosseguir no exame dos demais

pontos constantes da apelação dos autores e
do recurso adesivo dos réus.

É como 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
em parte do recurso e, nessa parte, deu-lhe par-
cial provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator”.

Os Srs. Ministros Jorge Scartezzini,
Barros Monteiro e Cesar Asfor Rocha votaram
com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro
Fernando Gonçalves.

Brasília-DF, 14 de junho de 2005. - Claudia
Austregésilo de Athayde Beck - Secretária.

(Publicado no DJU de 22.08.2005)

-:::-

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - BEM PÚBLICO - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE
CONDOMÍNIO - FRAÇÃO PERTENCENTE A MUNICÍPIO - POSSIBILIDADE - PRÉVIA

AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA - PRESCINDIBILIDADE

1. É direito potestativo do condômino de bem imóvel indivisível promover a extinção do con-
domínio mediante alienação judicial da coisa (CC/1916, art. 632; CC/2002, art. 1.322; CPC, art.
1.117, II). Tal direito não fica comprometido com a aquisição, por arrecadação de herança
jacente, de parte ideal do imóvel por pessoa jurídica de direito público.

2. Os bens públicos dominicais podem ser alienados “nos casos e na forma que a lei prescrever”
(CC de 1916, art. 66, III, e 67; CC de 2002, art. 101). Mesmo sendo pessoa jurídica de direito público a
proprietária de fração ideal do bem imóvel indivisível, é legítima a sua alienação pela forma da
extinção de condomínio, por provocação de outro condômino. Nesse caso, a autorização legislativa
para a alienação da fração ideal pertencente ao domínio público é dispensável, porque inerente ao
regime da propriedade condominial.

3. Recurso especial a que se nega provimento.

RECURSO ESPECIAL Nº 655.787/MG - Relator: Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI
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Recorrente: Município de Belo Horizonte.
Procuradores: Flávio Couto Bernardes e outros.
Recorridos: Plínio Corrêa de Aquino e outros.
Advogado: José C. N. Calixto.

Acórdão

Vistos e relatados estes autos em que
são partes as acima indicadas, decide a Egrégia
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça,
por maioria, vencido o Sr. Ministro Luiz Fux
(voto-vista), negar provimento ao recurso espe-
cial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Denise Arruda, José Delgado
(voto-vista) e Francisco Falcão votaram com o
Sr. Ministro Relator.

Brasília, 09 de agosto de 2005. - Ministro
Teori Albino Zavascki - Relator.

Relatório

O Sr. Ministro Teori Albino Zavascki -
(Relator) Trata-se de recurso especial interpos-
to com base nas alíneas a e c do permissivo
constitucional em ação de extinção de condo-
mínio proposta em face dos espólios de
Aristides Agretti e Josefa de Paula Santos
Agretti, visando a promover a alienação de casa
residencial e respectivo terreno e a repartição
do produto a cada condômino. Publicados edi-
tais para a manifestação de interessados no
feito, veio aos autos o Município de Belo
Horizonte (f. 41/46), alegando em contestação
que é proprietário da fração ideal de 1/3 do
imóvel, que lhe coube em decorrência de pro-
cedimento de arrecadação de herança jacente.
Asseverou ser incabível a alienação do bem
pela forma proposta em face de sua condição
de bem público, que só pode ser alienado pelos
meios próprios, não dispensando prévia auto-
rização legislativa.

A sentença julgou parcialmente procedente
o pedido para autorizar a alienação do imóvel, res-
guardando a preferência do Município de adquiri-lo
nas mesmas condições oferecidas na hasta públi-
ca, pelos seguintes fundamentos: (a) a co-pro-
priedade é excepcional no direito brasileiro, e a sua
manutenção mostra-se inconveniente e onerosa

aos condôminos, dentre eles a Administração
Pública; (b) não é legítima a imposição de ônus
decorrentes da aquisição do bem pelo ente públi-
co aos proprietários que representam a maior parte
do imóvel objeto da ação; (c) o próprio imóvel só
será bem público após a declaração de vacância,
havendo, até lá, a possibilidade de o quinhão ser
revertido a um eventual real proprietário (f. 84/88).

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais negou provimento ao apelo do
Município, mantendo a sentença em aresto,
assim ementado:

Ação de extinção de condomínio. Herança.
Condomínio eventual. Direito dos condôminos
de exigir, a qualquer tempo, a divisão da coisa
comum. Inteligência dos arts. 269 e 632 do CCB.
Excetuando o condomínio forçado ou legal, o
estado de comunhão é transitório, e qualquer
condomínio, a qualquer tempo, tem o direito de
exigir a divisão da coisa comum arts. 629 e 632
do CCB (f. 112).

O Município de Belo de Belo Horizonte
opôs embargos declaratórios (f. 127/129),
apontando omissão quanto à questão da
impossibilidade de alienação do bem sem
prévia autorização legislativa, tendo em vista os
princípios da legalidade e da inalienabilidade do
bem público. O Tribunal a quo acolheu os
embargos, sanando a omissão apontada nos
seguintes termos:

...tal indisponibilidade não é absoluta, em face
de que se trata, inequivocamente, de bem
dominical, a teor do art. 66, III, do Código
Civil, e não está afetado a nenhuma finalidade
pública, logo, o mesmo se submete às regras
de direito privado (f. 134).

Nas razões do especial, aponta o
Município de Belo Horizonte ofensa ao art. 17
da Lei 8.666/93, alegando, em síntese, que, (a)
o art. 1.603 do Código Civil, combinado com o
art. 1.572, “confere o direito do Município de
propriedade e domínio do bem em questão
desde a abertura da sucessão” (f. 144); (b) “em
se tratando de bem arrecadado pelo Município,
o mesmo só pode ser alienado mediante autori-
zação legislativa” (f. 144); (c) de acordo com o
que dispõem os artigos 66, III, e 67 do Código
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Civil de 1916, “diferentemente do entendimento
do i. TJMG, a alienação de bens públicos só
pode se dar ex lege. Assim, é necessária lei
específica de pessoa política proprietária do
bem” (f. 145).

É o relatório.

Voto

O Sr. Ministro Teori Albino Zavascki
(Relator) - Toda a controvérsia reside em saber
se a extinção de condomínio, na forma prevista
no art. 632 do Código Civil/1916, é aplicável a
bem indivisível do qual um dos condôminos é
pessoa jurídica de direito público. Dispõe o art.
632 do Código Civil de 1916 (reproduzido prati-
camente nos mesmos termos pelo Código de
2002, art. 1.322):

Art. 632. Quando a coisa for indivisível, ou se
tornar, pela divisão, imprópria ao seu destino,
e os consortes não quiserem adjudicá-la a um
só, indenizando os outros, será vendida e
repartido o preço, preferindo-se, na venda, em
condições iguais de oferta, o condômino ao
estranho, entre os condôminos o que tiver na
coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as
havendo, o de quinhão maior.

Para a efetivação desse direito potestativo
de dissolver o condomínio sobre coisa indivisível,
o condômino pode pleitear a alienação judicial da
coisa, valendo-se do procedimento de jurisdição
voluntária previsto nos arts. 1.113 a 1.119 do CPC.
É o que está expresso no art. 1.117, II:

Art. 1.117. Também serão alienados em leilão,
procedendo-se como nos artigos antecedentes:
(...)
II - a coisa comum indivisível ou que, pela
divisão, se tornar imprópria ao seu destino,
verificada previamente a existência de
desacordo quanto à adjudicação a um dos
condôminos.

A alienação, em tais casos, se fará em
leilão (CPC, art. 1.113), precedido de avaliação
por perito nomeado pelo juiz (CPC, art. 1.114),
tudo sob controle judicial, com a participação
dos interessados, a quem se assegura defesa e
contraditório (CPC, art. 1.119).

Objeta-se que a realização desse pro-
cedimento é incompatível com o regime jurídico
dos bens públicos, que são por natureza
inalienáveis. A objeção não procede. A inaliena-
bilidade dos bens públicos não é absoluta,
especialmente em se tratando de bem público
dominical como, reconhecidamente, é o imóvel
objeto da demanda. Os bens públicos domini-
cais, referidos no Código Civil (de 1916, art. 66,
III; e de 2002, art. 99, III) são bens:

...próprios do Estado como objeto de direito
real, não aplicados nem ao uso comum, nem ao
uso especial, tais os terrenos ou as terras em
geral, sobre os quais tem senhoria, à moda de
qualquer proprietário, ou que, do mesmo modo,
lhe assistam em conta de direito pessoal (Celso
Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito
Administrativo, 15. ed., Malheiros, p. 780).

São as seguintes, na descrição de Maria
Sylvia Zanella Di Pietro, as tradicionais carac-
terísticas dessa classe de bem público:

1. comportam uma função patrimonial ou finan-
ceira, porque se destinam a assegurar rendas
ao Estado, em oposição aos demais bens
públicos, que são afetados a uma destinação
de interesse geral; a conseqüência disso é que
a gestão dos bens dominicais não era consi-
derada serviço público, mas uma atividade pri-
vada da Administração;
2. submetem-se a um regime jurídico de direito
privado, pois a Administração Pública age, em
relação a eles, como um proprietário privado
(Direito Administrativo, 17. ed., Atlas, p. 572).

Ora, os bens dominicais não são inalie-
náveis. Pelo contrário: podem ser alienados “nos
casos e formas que a lei prescrever”, dizia o art.
67 do Código Civil de 1916. Mais enfaticamente,
o art. 101 do atual Código Civil estabelece: “Os
bens públicos dominicais podem ser alienados,
observadas as exigências de lei”.

É certo que o art. 17, I, da Lei 8.666/93
prevê o seguinte:

Art. 17. A alienação de bens da Administração
Pública, subordinada à existência de interesse
público devidamente justificado, será precedida
de avaliação e obedecerá às seguintes normas:
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I - quando imóveis, dependerá de autorização
legislativa para órgãos da administração dire-
ta e entidades autárquicas e fundacionais, e,
para todos, inclusive as entidades paraes-
tatais, dependerá de avaliação prévia e de lici-
tação na modalidade de concorrência, dispen-
sada esta nos seguintes casos:
a) dação em pagamento; 
b) doação, permitida exclusivamente para
outro órgão ou entidade da Administração
Pública, de qualquer esfera de governo; 
c) permuta, por outro imóvel que atenda aos
requisitos constantes do inciso X do art. 24
desta Lei;
d) investidura; 
e) venda a outro órgão ou entidade da admi-
nistração pública, de qualquer esfera de gover-
no; (incluído pela Lei 8.883, de 8.6.94)
f) alienação, concessão de direito real de uso,
locação ou permissão de uso de bens imóveis
construídos e destinados ou efetivamente uti-
lizados no âmbito de programas habitacionais
de interesse social, por órgãos ou entidades da
administração pública especificamente criados
para esse fim; (incluído pela Lei 8.883, de
8.6.94).

Todavia, a situação em exame nos autos é
peculiar. A pessoa de direito público não tem o
domínio de todo o bem, mas apenas de uma
fração ideal, de 1/3. Assim, o seu direito de pro-
priedade proveniente da transmissão da fração
ideal por herança jacente está, necessariamente,
relativizado pela imperiosa necessidade de preser-
vação do direito dos demais condôminos, espe-
cialmente o direito potestativo de extinguir o con-
domínio, que não pode ficar comprometido. Assim,
o regime de alienação do imóvel indivisível não
pode ficar submetido aos desígnios de qualquer
dos condôminos em particular. Não é por outra
razão que a lei prevê, para esses casos, forma
especial de alienação, que se dá sob estrito con-
trole judicial, em leilão público, precedido de avali-
ação. A rigor, conforme se percebe, a forma esta-
belecida no Código de Processo Civil para a alie-
nação judicial está cercada de cuidados seme-
lhantes aos estabelecidos no art. 17 da Lei
8.666/93, acima reproduzido. A prévia autorização
legislativa, no caso, é prescindível porque implícita,
já que inerente ao regime jurídico dos bens em
condomínio, que encerra, como se fez ver, o direi-
to potestativo de cada um dos condôminos de
requerer sua alienação judicial. Bem a propósito,

anotou Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, 9. ed. São
Paulo: Dialética, 2002, pp. 177-178):

Há hipóteses em que a Administração está
impedida de deliberar pela alienação. Há outros
casos em que a Administração tem dever jurídi-
co de promover alienação. Isso se passa quan-
to a bens que não sejam inerentemente públicos
e que tenham sido integrados no patrimônio
público por circunstâncias eventuais, não sendo
necessários à realização das finalidades públi-
cas. Assim, por exemplo, suponha-se o caso de
herança jacente, que acarrete sucessão univer-
sal em favor do Estado e que o espólio abranja
bens totalmente desvinculados do interesse
público. (...) Em todos esses casos, não há
autorização constitucional para permanência da
situação. O Estado não pode desempenhar
atividade econômica nem manter situação exis-
tente. Estará obrigado a promover a alienação
para cumprir os desígnios constitucionais (...).

Ante o exposto, nego provimento ao
recurso especial. É o voto.

Certidão

Certifico que a egrégia Primeira Turma,
ao apreciar o processo em epígrafe na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte
decisão:

Após o voto do Sr. Ministro Relator
negando provimento ao recurso especial, no
que foi acompanhado pela Sra. Ministra Denise
Arruda, pediu vista antecipada o Sr. Ministro
Luiz Fux. Aguardam os Srs. Ministros José
Delgado e Francisco Falcão.

O referido é verdade. Dou fé.

Brasília, 18 de novembro de 2004. -
Maria do Socorro Melo - Secretária.

Voto-vista

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRA-
TIVO. BEM PÚBLICO. AÇÃO DE EXTINÇÃO
DE CONDOMÍNIO. FRAÇÃO PERTENCENTE
A MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA.
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1. Recurso Especial interposto pelo
Município de Belo Horizonte em face de espólio
objetivando obstar a extinção do condomínio na
forma de alienação escolhida pelos condôminos,
ao fundamento de que, sendo proprietário da
fração ideal de 1/3 do imóvel, somente mediante
autorização legislativa tornar-se-ia possível pro-
ceder à alienação do imóvel.

2. A alienação de bem público, em regra,
depende de lei autorizadora, licitação e avaliação.

3. Destarte, casos há em que essas for-
malidades são dispensadas em razão da
incompatibilidade das mesmas com a natureza
do contrato a ser firmado. Tratando-se de bens
móveis e semoventes, a Lei 8.666/93 não exige
autorização legal para a alienação deles, mercê
de parte da doutrina sustentar a necessidade da
franquia legal.

4. É que a alienação de bens móveis e
semoventes não encontra normas rígidas para
sua realização, salvo obediência ao art.17, II,
da Lei 8.666/93, sendo lícito o Município dispor
a esse respeito, observados os critérios de
oportunidade e conveniência.

5. Outrossim, versando a alienação, bens
imóveis do patrimônio municipal, exige-se auto-
rização por lei, avaliação prévia e concorrência,
sendo inexigível esta última formalidade nos
casos de doação, dação em pagamento, permuta,
legitimação de posse e investidura, por incom-
patíveis com a própria natureza do contrato, que
tem objeto determinado e destinatário certo.

6. A análise das diversas formas de alie-
nação de bens municipais, quais sejam, venda,
doação, dação em pagamento, permuta, inves-
tidura, enfiteuse (embora tenha sido proibida pelo
CC de 2002), revela a necessidade de auto-
rização legislativa para as demais hipóteses de
transmissão total ou parcial do domínio.

7. Com efeito, o bem municipal, ainda
que em parte, pertença aos particulares, só
pode ser alienado mediante autorização legisla-
tiva quando há comunhão pró-indiviso com a
Municipalidade. 

8. Deveras, a supremacia do interesse
público obsta o direito dos demais proprietários do
bem, assim como, mercê de respeitar o direito de
propriedade, absoluto e erga omnes, a entidade
pública o desapropria, o ocupa, bem como impõe
limitações administrativas ou legais.

9. É cediço em sede doutrinária que: “O
Legislativo é chamado a emitir um juízo de valor
quanto ao interesse público em que se possa per-
mitir a passagem de um bem público para outro
patrimônio (...). Ao fazê-lo, o legislador exercita
uma atividade política, inerente à sua posição
constitucional; não se substitui ao administrador,
nem se torna partícipe de um ato complexo. O que
incumbe ao legislador não é a deliberação con-
creta sobre a utilidade da transferência de um bem
determinado, que se individualiza no ato da alie-
nação. A sua competência se resume em definir,
conforme a terminologia do Código Civil, os casos
em que é lícito ao órgão do Poder Executivo deter-
minar o bem público a ser alienado, em atenção à
finalidade especificada na lei. Esta determina em
tese a destinação que habilita à hipótese de exe-
cução, segundo a conveniência, em cada caso
concreto, do ato alie nativo. A autorização legisla-
tiva visa qualificar o objeto pertinente que lastreia
o uso da habilitação pela autoridade executiva. A
incidência da autorização em cada situação jurí-
dica é ato material e formalmente administrativo,
não se configura como ato legislativo formal, a exi-
gir a emissão de lei especial” (José Roberto de
Andrade Coutinho, citando o Professor Caio
Tácito, in Informativo Semanal, Advocacia
Dinâmica, p. 112.). “(...) tudo que está dentro
daquele limite estabelecido é dos condôminos,
inclusive as vias de acesso. Assim como a praça,
o parque, a piscina, elevadores, apartamentos,
casas, tudo isso é área comum do condomínio, de
modo que o Poder Público está fora dos limites”
(Diógenes Gasparini, in Alienação de bens da
Administração Pública, Boletim de Direito
Municipal, janeiro de 2004, p. 7).

10. Voto divergente do Relator para dar
provimento ao recurso especial interposto pelo
Município de Belo Horizonte.

O Sr. Ministro Luiz Fux - Trata-se de
Recurso Especial interposto pelo Município de
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Belo Horizonte (f. 141/148), com fulcro no art.
105, III, a e c, da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, assim ementado:

Ação de extinção de condomínio. Herança.
Condomínio eventual. Direito dos condôminos
de exigir, a qualquer tempo a divisão da coisa
comum. Inteligência dos arts. 629 e 632 do
CCB. Excetuando o condomínio forçado ou
legal, o estado de comunhão é transitório, e
qualquer condômino, a qualquer tempo, tem o
direito de exigir a divisão da coisa comum
Arts. 629 e 632 do CCB (f. 112).

Versam os autos, originariamente, ação
de extinção de condomínio, movida por Plínio
Corrêa de Aquino e outros em face do Espólio
de Aristides Agretti e Josefa de Paula Santos
Agretti, objetivando a extinção de condomínio e
conseqüente alienação de casa residencial e
respectivo terreno, situado na Rua Pouso
Alegre, 404, bem como a repartição do produto
de cada condômino.

O Juiz Singular julgou parcialmente
procedente a ação para extinguir o condomínio
do imóvel, resguardando o direito de preferên-
cia do Município de Belo Horizonte de adquirir o
referido imóvel em condições de igualdade,
devendo a alienação ser realizada por hasta
pública, nos termos do art. 632, c/c o art. 1.117,
inc. I e II, do CPC.

Irresignado, o Município de Belo Horizonte
interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais, que negou provi-
mento ao recurso, nos termos do acórdão acima
transcrito.

O Município de Belo Horizonte, em sede
de Recurso Especial, sustenta, em síntese, vio-
lação ao disposto nos arts. 66, III, e 67 do
Código Civil de 1916 e art. 17 da Lei 8.666/93,
a uma: porque a fração ideal de 1/3 do imóvel
pertence ao Município, o que obstaculiza a
alienação por hasta pública; a duas: porque
incumbe ao ente público obedecer às regras
para a alienação de bens públicos autorização
legislativa; avaliação prévia e licitação na
modalidade de concorrência.

O eminente Ministro Relator propõe o
improvimento do recurso, nos termos da seguinte
ementa:

Direito Processual Civil e Administrativo. Bem
público. Ação de extinção de condomínio. Fração
pertencente a município. Possibilidade. Prévia
autorização legislativa. Prescindibilidade.
1. É direito potestativo do condômino de bem
imóvel indivisível promover a extinção do con-
domínio mediante alienação judicial da coisa
(CC/1916, art. 632; CC/2002, art. 1.322; CPC,
art. 1.117, II). Tal direito não fica comprometido
com a aquisição, por arrecadação de herança
jacente, de parte ideal do imóvel por pessoa
jurídica de direito público.
2. Os bens públicos dominicais podem ser
alienados “nos casos e na forma que a lei pres-
crever” (CC de 1916, art. 66, III, e 67; CC de
2002, art. 101). Mesmo sendo pessoa jurídica
de direito público a proprietária de fração ideal
do bem imóvel indivisível, é legítima a sua
alienação pela forma de extinção por provo-
cação de outro condômino. Nesse caso, a
autorização legislativa para a alienação da
fração ideal pertencente ao domínio público é
dispensável, porque inerente ao regime da pro-
priedade condominial.
3. Recurso Especial a que se nega provimento.

Pedi vista dos autos para melhor exame
da questão.

O cerne da questão cinge-se à possibili-
dade de alienação de bem municipal sem auto-
rização do Poder Legislativo. 

Prima facie, toda alienação de bem
público depende de lei autorizadora, licitação e
avaliação; contudo, há casos em que essas
formalidades são dispensadas em razão da
incompatibilidade das mesmas com a natureza
do contrato a ser firmado.

Tratando-se de bens móveis e semo-
ventes, a Lei 8.666/93 não exige autorização
legal para a alienação deles, mercê de parte da
doutrina sustentar a necessidade da franquia
legal.

É que a alienação de bens móveis e
semoventes não encontra normas rígidas para
sua realização, salvo obediência ao art. 17, II,
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da Lei 8.666, sendo lícito o Município dispor a
esse respeito, observados os critérios de opor-
tunidade e conveniência.

Outrossim, versando a alienação, bens
imóveis do patrimônio municipal, exige-se
autorização por lei, avaliação prévia e concor-
rência, sendo inexigível esta última formalidade
nos casos de doação, dação em pagamento,
permuta, legitimação de posse e investidura,
por incompatíveis com a própria natureza do
contrato, que tem objeto determinado e desti-
natário certo.

A análise das diversas formas de alienação
de bens municipais, quais sejam venda, doação,
dação em pagamento, permuta, investidura, enfi-
teuse (embora tenha sido proibida pelo CC de
2002), revela a necessidade de autorização legis-
lativa, para as demais hipóteses de transmissão
total ou parcial do domínio.

Sobre o thema autorização legislativa
leciona José Roberto de Andrade Coutinho,
citando o Professor Caio Tácito, in Informativo
Semanal, Advocacia Dinâmica, p. 112, litteris:

O Legislativo é chamado a emitir um juízo de
valor quanto ao interesse público em que se
possa permitir a passagem de um bem público
para outro patrimônio (...). Ao fazê-lo, o legis-
lador exercita uma atividade política, inerente à
sua posição constitucional; não se substitui ao
administrador, nem se torna partícipe de um
ato complexo. O que incumbe ao legislador
não é a deliberação concreta sobre a utilidade
da transferência de um bem determinado, que
se individualiza no ato da alienação. A sua
competência se resume em definir, conforme a
terminologia do Código Civil, os casos em que
é lícito ao órgão do Poder Executivo determinar
o bem público a ser alienado, em atenção à
finalidade especificada na lei. Esta determina
em tese a destinação que habilita à hipótese de
execução, segundo a conveniência, em cada
caso concreto, do ato alienativo. A autorização
legislativa visa qualificar o objeto pertinente
que lastreia o uso da habilitação pela autori-
dade executiva. A incidência da autorização em
cada situação jurídica é ato material e formal-
mente administrativo, não se configura como
ato legislativo formal, a exigir a emissão de lei
especial.

No que diz respeito aos bens dominiais,
como sói ser o condomínio, leciona Diógenes
Gasparini in Alienação de bens da Administração
Pública, Boletim de Direito Municipal, janeiro de
2004, p. 7, litteris:

...tudo que está dentro daquele limite estabele-
cido é dos condôminos, inclusive as vias de
acesso. Assim como a praça, o parque, a pisci-
na, elevadores, apartamentos, casas, tudo isso
é área comum do condomínio, de modo que o
Poder Público está fora dos limites. 

Mais adiante, assevera Diógenes
Gasparini que, havendo interesse de transferir
essas áreas para o Poder Público, o condo-
mínio poderá fazer uma oferta que será anali-
sada e, se for o caso, o Poder Público as rece-
berá em doação e passará administrá-las.

Na hipótese sub examine, o Município de
Belo Horizonte interpôs recurso especial em face
do espólio de Aristide Agretti e Josefa Santos
Agretti, objetivando obstar a extinção do con-
domínio na forma de alienação escolhida pelos
condôminos, ao fundamento de que, sendo pro-
prietário da fração ideal de 1/3 do imóvel,
somente mediante autorização legislativa seria
possível proceder-se à alienação do imóvel.

O eminente Relator negou provimento ao
recurso especial, sob o fundamento verbis:

...a pessoa de direito público não tem domínio
de todo o bem, mas apenas uma fração ideal,
de 1/3. Assim, o seu direito de propriedade
proveniente da transmissão da fração ideal
por herança jacente está, necessariamente,
relativizado pela imperiosa necessidade de
preservação do direito dos demais condô-
minos, especialmente o direito potestativo de
extinguir o condomínio, que não pode ficar
comprometido. Assim, o regime de alienação
do imóvel indivisível não pode ficar submetido
aos desígnios de qualquer dos condôminos
em particular.

Por fim, destacou que na hipótese ver-
tente a autorização legislativa é prescindível por
ser implícita, uma vez que inerente ao regime
jurídico dos bens em condomínio, que encerra o
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direito potestativo de cada um dos condôminos
de requerer sua alienação judicial.

Sob esse ângulo, ouso divergir de Sua
Ex.ª, porquanto a doutrina majoritária entende
pela impossibilidade de alienação de bem imóvel
municipal sem autorização legislativa.

Com efeito, o bem municipal, ainda que em
parte pertença aos particulares, só pode ser alie-
nado mediante autorização legislativa quando há
comunhão pró-indiviso com a Municipalidade.

Deveras, a supremacia do interesse públi-
co obsta o direito dos demais proprietários do
bem, assim como, mercê de respeitar o direito de
propriedade, absoluto e erga omnes, a entidade
pública o desapropria, o ocupa, bem como impõe
limitações administrativas ou legais.

Ex positis, divirjo do Relator para dar
provimento ao recurso especial interposto pelo
Município de Belo Horizonte.

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:

Prosseguindo no julgamento, após o
voto-vista do Sr. Ministro Luiz Fux dando provi-
mento ao recurso especial, divergindo dos
votos dos Srs. Ministros Relator e Denise
Arruda, que lhe negaram provimento, pediu
vista o Sr. Ministro José Delgado. Aguarda o Sr.
Ministro Francisco Falcão, ausente, justificada-
mente, nesta assentada.

Brasília, 28 de junho de 2005. - Maria do
Socorro Melo - Secretária.

Voto-vista

O Sr. Ministro José Delgado - Acompanho
o Relator. Na verdade, certo é o entendimento, a
meu pensar, desenvolvido pelo Relator de que a
pessoa jurídica de direito público não tem, no

caso em exame, o domínio pleno de todo o bem,
mas, apenas, uma fração ideal, correspondente
a 1/3. Se assim é, o direito de propriedade que
exerce é de natureza relativa, “pela imperiosa
necessidade de preservação dos direitos dos
demais condôminos, especialmente o direito
potestativo de extinguir o condomínio”.

Com razão o acórdão recorrido ao afirmar
(f. 114/115):

O condomínio é um estado anormal da pro-
priedade e, como tal, gera conflitos de inte-
resses entre os comunheiros.
Excetuando o condomínio forçado ou legal, o
estado de comunhão é transitório, e qualquer
condômino, a qualquer tempo, tem o direito
de exigir a divisão da coisa comum art. 629 do
CCB.
O condomínio forçado ou legal é aquele resul-
tante da lei (ex: muros, paredes, cercas e valas
permanentes), e o eventual é aquele resultante
das causas alheias à vontade, conforme ocorreu
no presente caso, visto o imóvel ter sido adquiri-
do em condomínio por herança.
Tratando-se de coisa indivisível, o Código
Civil, no art. 632, assim dispõe:
“Quando a coisa for indivisível, ou se tornar,
pela divisão, imprópria ao seu destino, e os
consortes não quiserem adjudicá-la a um só,
indenizando os outros, será vendida e repar-
tido o preço, preferindo-se, na venda, em
condições iguais de oferta, o condomínio ao
estranho, os condôminos o que tiver na coisa
benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo,
o de quinhão maior”.
Assim, a alienação do imóvel em hasta públi-
ca, com o objetivo de conferir a cada herdeiro
aquilo que lhe compete, não está em descon-
formidade com a lei. Pelo contrário, da análise
dos dispositivos legais citados, uma vez verifi-
cada a existência de condomínio em coisa
indivisível, possível sua extinção, e posterior
alienação, com o fim de indenizar a cada
condômino, no valor correspondente à parcela
do imóvel que lhe pertence.

A vingar a pretensão do Município, no
sentido de ser impossível a extinção do con-
domínio, restaria sem efetiva eficácia o art. 629
do Código Civil de 1916, aplicado ao caso.

A fundamentação do Município recorrente
está harmônica com o nosso ordenamento jurídico,



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 56, n° 174, p. 381-423, jul./set. 2005412

quando se trata de alienação de bens que per-
tencem, integralmente, ao Poder Público.

No caso de cota condominial, o Poder
Público há de sujeitar-se às regras de Direito
Privado, isto é, do Código Civil. Nesse pano-
rama, o imóvel é coisa indivisível, pode o con-
domínio ser extinto, garantindo-se, apenas,
quando da alienação, o proveito da cota-ideal
do Poder Público.

A administração está, portanto, subme-
tida, nessa relação jurídica, a um regime de
direito privado.

Isso posto, acompanhando o Relator,
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:

Prosseguindo no julgamento, a Turma,
por maioria, vencido o Sr. Ministro Luiz Fux
(voto-vista), negou provimento ao recurso espe-
cial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Denise Arruda, José
Delgado (voto-vista) e Francisco Falcão
votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 09 de agosto de 2005. - Maria do
Socorro Melo - Secretária.

(Publicado no DJU de 05.09.05)

-:::-

CIVIL - REGIME MATRIMONIAL DE BENS - ALTERAÇÃO JUDICIAL - CASAMENTO OCORRIDO
SOB A ÉGIDE DO CC/1916 (LEI Nº 3.071) - POSSIBILIDADE - ART. 2.039 DO CC/2002 (LEI Nº

10.406) - CORRENTES DOUTRINÁRIAS - ART. 1.639, § 2º, C/C ART. 2.035 DO CC/2002 -
NORMA GERAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA

1 - Apresenta-se razoável, in casu, não considerar o art. 2.039 do CC/2002 como óbice à aplicação
de norma geral, constante do art. 1.639, § 2º, do CC/2002, concernente à alteração incidental de
regime de bens nos casamentos ocorridos sob a égide do CC/1916, desde que ressalvados os
direitos de terceiros e apuradas as razões invocadas pelos cônjuges para tal pedido, não haven-
do que se falar em retroatividade legal, vedada nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF/88, mas, ao
revés, nos termos do art. 2.035 do CC/2002, em aplicação de norma geral com efeitos imediatos. 

2 - Recurso conhecido e provido pela alínea a para, admitindo-se a possibilidade de alteração
do regime de bens adotado por ocasião de matrimônio realizado sob o pálio do CC/1916, deter-
minar o retorno dos autos às instâncias ordinárias a fim de que procedam à análise do pedido,
nos termos do art. 1.639, § 2º, do CC/2002.

RECURSO ESPECIAL Nº 730.546/MG - Relator: Ministro JORGE SCARTEZZINI

Recorrentes: P.V.B.B.A. e cônjuge.
Advogados: Linda Mirtes Maluf Afonso e outros.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes
autos, acordam os Srs. Ministros da Quarta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na con-
formidade dos votos e das notas taquigráficas a

seguir, por unanimidade, conhecer em parte do
recurso e, nessa parte, lhe dar provimento, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator, com
quem votaram de acordo os Srs. Ministros
Barros Monteiro, César Asfor Rocha, Fernando
Gonçalves e Aldir Passarinho Júnior.

Brasília-DF, 23 de agosto de 2005 (data do
julgamento). - Ministro Jorge Scartezzini - Relator.
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Relatório

O Sr. Ministro Jorge Scartezzini (Relator)
- Infere-se dos autos que P.V.B.B.A. e seu
esposo J.S.A. ajuizaram ação, visando à alte-
ração do regime de bens adotado para o
matrimônio do casal, realizado em abril de
1995, de comunhão parcial para separação
total, registrando que os bens adquiridos na
constância do casamento já teriam sido dividi-
dos entre os cônjuges. 

Sustentaram, ainda, na ocasião, que,
embora tenham solicitado ao cartório compe-
tente a elaboração de pacto antenupcial com a
previsão do regime de separação de bens, por
erro, do qual não foi requerida retificação,
restou lavrada escritura com a adoção do
regime de comunhão parcial de bens.

O pedido restou indeferido pelo d. Juízo
de primeiro grau, sob o fundamento de que, nos
termos do art. 2.039 do CC/2002, o “regime de
bens nos casamentos celebrados na vigência
do Código Civil anterior, Lei 3.071, de 1º de
janeiro de 1916, é o por ele estabelecido”.

Irresignados, os requerentes apelaram,
tendo a col. Quinta Turma do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais negado provimento ao
recurso, nos termos da seguinte ementa, verbis:

Civil. Alteração do regime de bens. Casamento
celebrado na vigência do Código Civil de 1916.
Impossibilidade. Inteligência do art. 2.039 do
Código Civil de 2002. O regime de bens nos
casamentos celebrados na vigência do Código
Civil anterior é por ele estabelecido (f. 55).

Opostos embargos de declaração, estes
foram rejeitados.

Daí o presente recurso especial, interpos-
to com fundamento no art. 105, III, a e c, da
CF/88, sustentando os recorrentes violação ao
art. 535 do CPC, sob a alegação de omissão do
v. aresto recorrido, bem como contrariedade pelo
mesmo aos arts. 1.639, § 2º, 1.687 e 2.039 do
CC/2002, ao não permitir a alteração do regime
de bens, sob o fundamento de que o casamento
teria se realizado na vigência da legislação civil

anterior, bem como deu aos citados dispositivos
interpretação diversa da que lhe fora atribuída
pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul na AC nº 700067099850.

Admitido o recurso pelo eg. Tribunal de
origem (f. 107/108), subiram os autos a esta
Corte Superior de Justiça.

A d. Subprocuradoria-Geral da República,
às f. 115/117, opina pelo provimento do recurso
especial, em parecer assim sumariado:

Civil. Família. Regime de bens. Alteração. “Arts.
1.639, § 2º, e 2.039: A alteração do regime de
bens prevista no § 2º do art. 1.639 do Código
Civil também é permitida nos casamentos reali-
zados na vigência da legislação anterior”
(Enunciado nº 260, III, Jornada de Direito Civil).
Parecer pelo provimento do recurso.

Após, vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

Voto

O Sr. Ministro Jorge Scartezzini (Relator)
- Sr. Presidente, como relatado, pretendem os
recorrentes, em síntese, obter a mudança de
regime de casamento (de comunhão parcial
para separação total), alegando, para tanto,
contrariedade aos arts. 535 do CPC e 1.639, §
2º, 1.687 e 2.039 do CC/2002. Aduzem, ainda,
a ocorrência de divergência jurisprudencial.

Inicialmente, quanto à alínea c do permis-
sivo constitucional, não verifico o necessário
confronto analítico entre os arestos apontados
como divergentes, restringindo-se os recorrentes
à mera citação de ementa, pelo que, quanto a
este aspecto, não conheço do recurso especial.

No que tange à alínea a, entretanto, o
recurso procede. Com efeito, entenderam as
instâncias ordinárias que o disposto no art.
2.039 do CC/2002 (“O regime de bens nos casa-
mentos celebrados na vigência do Código Civil
anterior, Lei 3.071 de janeiro de 1916, é o por
ele estabelecido”) constituiria óbice para a alter-
ação do regime de bens adotado para os casa-



mentos celebrados na vigência da legislação
anterior (Código Civil de 1916), sendo esta a
hipótese vertente, já que o matrimônio realizou-
se em 1995, pleiteando-se a alteração de
regime em fevereiro de 2003.

De fato, o d. Magistrado singular julgou
improcedente o pedido, com base em exegese
literal de sobredito comando legal, salientando,
verbis:

O art. 2.039 do CC prescreve que “O regime de
bens nos casamentos celebrados na vigência
do Código Civil anterior, Lei 3.071 de 1º de
janeiro de 1916, é o por ele estabelecido”.
O sistema do novo Código, quanto ao regime
de bens, principia por fixar regra absoluta-
mente distinta da que existia para os casa-
mentos celebrados sob a vigência do
CC/1916. Para os casamentos celebrados
antes da vigência do novo Código, prevalece
a regra do CC/1916. Para os casamentos que
se celebrarão sob a égide do novo sistema, a
regra é a do art. 1.639, § 1º, e mais o § 2º,
ambos do CC (Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, Novo Código Civil e
Legislação Extravagante Anotados, São
Paulo: RT, p. 657).
Assim, como o casamento foi celebrado em
28 de abril de 1995 (f. 11), seu regime de bens
permanece, não podendo ser alterado por
decisão judicial (f. 26/27) - grifei. 

O eg. Tribunal a quo, por sua vez,
acompanhando os fundamentos do r. decisum
monocrático, registrou o seguinte, verbis:

(...) estabelece o art. 2.039 do Código Civil, em
vigor, que “O regime de bens nos casamentos
celebrados na vigência do Código Civil anterior,
Lei n. 3.071 de 1º de janeiro de 1916, é o por
ele estabelecido”.
Ora, como se pode inferir da leitura do men-
cionado dispositivo legal, se o casamento foi
celebrado na vigência do Codex revogado,
ostenta-se manifestamente inadmissível a
pretensão à mudança do regime matrimonial
de bens ... (f. 57) - grifei. 

Pois bem, consoante determinava o art.
230 do CC/1916 - norma inserida no Capítulo I
(Disposições Gerais) do Título II (dos Efeitos
Jurídicos do Casamento) -, o regime de bens,

uma vez escolhido pelos nubentes, tornava-se
irrevogável.

Nesse sentido, ressalte-se que, mesmo à
época, o rigor de aludida regra restou ameni-
zado, mediante a previsão de exceções legais à
inalterabilidade do regime de bens no curso do
casamento (v.g., art. 7º, § 5º, da LICC, permitin-
do a adoção do regime de comunhão parcial de
bens ao estrangeiro casado que se natura-
lizasse brasileiro; Súmula 377/STF, admitindo a
comunicação dos bens adquiridos na constância
do casamento selado pelo regime da separação
de bens).

De qualquer forma, afora mencionados
casos excepcionais, o regime de bens - conjunto
de regras disciplinadoras das relações patrimo-
niais oriundas do casamento, mais precisamente
relativas ao domínio e à administração de ambos
ou de cada um dos cônjuges quanto aos bens
trazidos ao casamento e aos adquiridos durante a
união - era, até o advento do novo Código Civil
(Lei 10.406/2002), irrevogável, durante a vigência
do casamento (não se olvidando, por óbvio, a pos-
sibilidade de alteração do primitivo regime de
bens, após o advento da Lei 6.515/77, em se
tratando de cônjuges que, previamente divorcia-
dos, procedessem a novo matrimônio).

Inovando a matéria, pois, a Lei
10.406/2002 dispôs, no seu art. 1.639, § 2º -
também inserido nas Disposições Gerais refe-
rentes ao casamento -, ser “admissível a alte-
ração do regime de bens, mediante autorização
judicial em pedido motivado de ambos os côn-
juges, apurada a procedência das razões invo-
cadas e ressalvados os direitos de terceiros”.

Por outro lado, editou-se, também, o art.
2.039, ora enfocado, localizado no Livro
Complementar das Disposições Finais e
Transitórias, o qual determinou, quanto ao
regime de bens dos casamentos celebrados
anteriormente à vigência do novo Estatuto, que
se aplicassem as regras do antigo Código. 

Pois bem, quanto à interpretação de aludi-
da norma, verifica-se que parte dos doutri-
nadores pátrios, adotando orientação “literalista”

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 56, n° 174, p. 381-423, jul./set. 2005414
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ou “textualista” (tal como, in casu, procederam as
d. instâncias ordinárias), pressupõe que a alte-
ração do regime de bens, consoante previsto no
§ 2º do art. 1.639 do atual Código Civil, aplica-se
tão-somente àqueles casamentos ocorridos
após a entrada em vigor do novo Código. É dizer,
nos precisos termos do art. 2.039 do CC/2002, a
mudança incidental do regime de bens não
alcança os casamentos ocorridos sob a égide da
Lei 3.071/16 (Código Civil/1916), que, perempto-
riamente, impedia tal alteração (art. 230).

A bem da verdade, tal posicionamento se
fundamenta no respeito ao ato jurídico perfeito,
princípio sufragado pelos arts. 5º, XXXVI, da
CF/88, e 6º da LICC (Decreto-Lei 4.657/42).
Sob esse prisma, pois, para os casamentos
anteriores à nova lei civil, subsistiria o pacto
relativo ao regime de bens como ato jurídico
perfeito, por isso imutável, sobretudo diante da
regra inserta no art. 2.039 do CC/2002.

Ademais, conforme tais doutrinadores,
mencionado dispositivo, ao estabelecer que o
regime de bens nos casamentos celebrados na
vigência do CC/1916 “é o por ele estabelecido”,
estaria abrangendo tanto as regras específicas
a cada um dos regimes matrimoniais de bens
previstos no CC/1916 (ou seja, arts. 262 a 314,
que tratam de aspectos peculiares aos regimes
da comunhão universal e parcial, da separação
de bens, do regime dotal e das doações
antenupciais), quanto às normas gerais concer-
nentes a todos os regimes de bens (é dizer,
arts. 256 a 261, inseridos em Capítulo intitulado
“Das Disposições Gerais”).

Conforme tal entendimento, pois, não só,
por exemplo, o disposto no art. 263 do CC/1916
- regra específica que trata dos bens excluídos
da comunhão, no casamento sob o pálio do
regime de comunhão universal -, mas também o
estabelecido no art. 259 - regra geral prevendo
a responsabilidade do marido, na posse de bens
particulares da mulher, como usufrutuário, para
com ela e seus herdeiros, em se tratando de
rendimento comum - seriam aplicáveis, mesmo
após o advento do novo Código Civil, aos casa-
mentos celebrados na vigência da legislação
anterior.

A propósito da exegese “literalista” outor-
gada ao art. 2.039 do CC/2002, confiram-se os
ensinamentos de Arnaldo Rizzardo:

De grande repercussão a mudança introduzida
pelo Código Civil de 2002, no § 2º do art. 1.639,
com a seguinte redação: “É admissível alteração
do regime de bens, mediante autorização judicial
em pedido motivado de ambos os cônjuges,
apurada a procedência das razões invocadas e
ressalvados os direitos de terceiros”.
No Código revogado, a parte final do art. 230
impunha a irrevogabilidade, não se abrindo
ensanchas para a alteração, embora motivos
ponderáveis pudessem existir.
Por força da nova ordem, em tese é admitida
a mudança, passando de qualquer regime
para outro, mas desde que permitido, e não
constem no Código vedações para a sua
escolha, como as descritas nos incisos no art.
1.641 (art. 258 do Código de 1916), e que
envolvem o casamento de pessoas que
infringem as causas suspensivas, e de pes-
soas com mais de sessenta e cinco anos.
Em qualquer momento torna-se viável a
mudança, não abrangendo os casamentos cele-
brados sob o Código de 1916, por força do art.
2.039 do Código (Direito de Família, 3. ed., Rio
de Janeiro: Forense, 2005, p. 629) - grifei.

Por outro lado, nomes de relevo na
doutrina pátria, ao interpretarem o art. 2.039 do
CC/2002, não obstante a literalidade de seus
termos, defendem a possibilidade de alteração
convencional do regime de bens com relação
aos casamentos ocorridos antes do novo
Estatuto Civil, desde que ressalvados os direi-
tos de terceiros e apuradas as razões invo-
cadas pelos cônjuges para tal pedido, a teor do
que dispõe o art. 1.639, § 2º, do CC/2002.

Isso porque, segundo tal exegese, a
uma, o art. 2.039 do CC/2002, ao dispor que o
regime de bens quanto aos casamentos cele-
brados na vigência do CC/1916 “é o por ele
estabelecido”, estaria determinando a incidên-
cia da legislação civil anterior exclusivamente
no tocante às regras específicas a cada um dos
regimes matrimoniais, consignadas, como assi-
nalado, nos arts. 262 a 314, alusivas aos aspec-
tos peculiares dos regimes da comunhão uni-
versal e parcial, e da separação de bens, do
regime dotal e das doações antenupciais. Ao



revés, as normas gerais concernentes aos inte-
resses patrimoniais dos cônjuges na constância
da sociedade conjugal, previstas nos arts. 1.639
a 1.652 da novel legislação civil, na medida em
que contêm princípios norteadores dos diversos
regimes particulares de bens, aplicar-se-iam
imediatamente, alcançando tanto os casamen-
tos celebrados sob a égide do CC/1916, cujos
regimes de bens encontram-se em curso de
execução, como, por óbvio, os pactuados sob o
CC/2002. Desta feita, o art. 1.639, § 2º, do
CC/2002, abonador da alteração dos regimes
de bens na vigência dos casamentos, consti-
tuindo-se norma geral relativa aos direitos patri-
moniais dos cônjuges, incidiria imediatamente,
inclusive nas sociedades conjugais forma-
lizadas sob o pálio do CC/1916, afastando a
vedação constante do art. 230 do CC/1916.

Ainda, e principalmente, consoante
observam tais doutrinadores, a possibilidade de
o art. 1.639, § 2º, do CC/2002, permissivo da
mudança de regime de bens no curso do
matrimônio, aplicar-se aos efeitos futuros de
contratos de bens em plena vigência quando do
respectivo advento, haja vista consistir, segun-
do frisado, em norma geral de efeito imediato,
encontra-se determinada pelo próprio CC/2002
que, em seu art. 2.035, preconiza, explicita-
mente: “A validade dos negócios e demais atos
jurídicos, constituídos antes da entrada em
vigor deste Código, obedece ao disposto nas
leis anteriores, referidas no art. 2.045, mas os
seus efeitos, produzidos após a vigência deste
Código, aos preceitos dele se subordinam,
salvo se houver sido prevista pelas partes
determinada forma de execução”. 

Ressalte-se, por fim, não haver que se
confundir o denominado efeito imediato do art.
1.639, § 2º, do CC/2002 (conquanto equiparado,
segundo alguns autores, ao denominado efeito
retroativo mínimo, mitigado ou temperado), pre-
conizado de modo expresso pelo art. 2.035 do
CC/2002, com retroatividade genérica das leis,
vedada, em regra, pela Magna Carta em atenção
ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à
coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF/88). Deveras,
in casu, a nova legislação a ser imediatamente
aplicada não atingirá fatos anteriores, nem, tam-

pouco, os efeitos consumados de tais fatos;
incidirá, por óbvio, nos fatos futuros à sua vigên-
cia, bem assim com relação tão-somente aos
efeitos vindouros dos fatos, ainda que pretéritos,
em pleno curso de execução quando de sua
vigência, não se cogitando, pois, de retroativi-
dade legal ofensiva aos ditames constitucionais,
por inobservância a ato jurídico perfeito.

A propósito, lecionam, respectivamente,
os mestres Rubens Limongi França e Arnoldo
Wald, bem diferenciando os efeitos retroativo e
imediato das leis, verbis:

Conforme já se examinou em outra parte,
segundo o mestre francês, “a base funda-
mental da ciência do conflito das leis, no
tempo, é a distinção entre efeito retroativo e
efeito imediato”, acrescentando, a seguir, que
o primeiro “é a aplicação no passado” e outro
“aplicação no presente”.
A questão coloca-se sobretudo à face dos
facta pendentia, pois com relação aos facta
praeterita sempre haveria retroatividade, ao
passo que relativamente aos facta futura não
há retroatividade possível.
Ora, quanto aos primeiros, “é preciso estabe-
lecer uma separação entre as partes ante-
riores à data da mudança da legislação, que
não poderia ser atingida sem retroatividade, e
as partes posteriores, em relação às quais a
lei nova, se se lhes deve aplicar, não terá
senão um efeito imediato”.
Portanto, quando o Legislador declara que a
lei em vigor “terá efeito imediato”, com isso
determina que a lei nova, em princípio, se
aplica tanto aos facta futura, como às “partes
posteriores” dos facta pendentia (A
Irretroatividade das Leis e o Direito Adquirido,
6. ed., São Paulo: Saraiva, p. 209).

A doutrina fez uma distinção fecunda entre a
retroatividade máxima, que alcança o direito
adquirido e afeta negócios jurídicos findos; a
retroatividade média, que alcança direitos já
existentes, mas ainda não integrados no
patrimônio do titular e a retroatividade míni-
ma, que se confunde com o efeito imediato da
lei e só implica sujeitar à lei nova conseqüên-
cias a ela posteriores de atos jurídicos prati-
cados na vigência da lei anterior (Curso de
Direito Civil Brasileiro, 5. ed., São Paulo: RT,
1987, v. 1, p. 82).

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 56, n° 174, p. 381-423, jul./set. 2005416
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Ainda, com base no Direito Comparado,
elucidativas as palavras, respectivamente, dos
mestres franceses Planiol e Roubier, verbis:

(...) a lei é retroativa quando ela se volta para
o passado, seja para apreciar as “condições
de legalidade de um ato”, seja para modificar
ou suprimir os “efeitos de um direito já reali-
zado”. Fora daí, não há retroatividade, e a lei
pode modificar os “efeitos futuros” de fatos ou
atos anteriores, sem ser retroativa” (“...la loi
est rétroactive quand elle revient sur le passé
soit pour aprécier les “conditions de légalité
d´un acte”, soit pour modifier ou supprimer les
“effets d’un droit déjà réalisés”. Hors de là il n’y
a pas de rétroactivité, et la loi peut modifier les
“effets futurs” de faits ou d’actes mêmes
antérieurs, sans être rétroactive”) (Traité
Elémentaire de Droit Civil, 4. ed., nº 243, Paris:
Librairie Générale de Droit & de Juris-
prudence, 1906, v. 1, p. 95).

Se a lei pretende aplicar-se aos fatos realizados
(facta praeterita), é ela retroativa, se pretende
aplicar-se a situações em curso (acta pendentia),
convirá estabelecer uma separação entre as
partes anteriores à data da modificação da legis-
lação, que não poderão ser atingidas sem retroa-
tividade, e as partes posteriores, para as quais a
lei nova, se ela deve aplicar-se, não terá senão
efeito imediato; enfim, diante dos fatos a ocorrer
(facta futura), é claro que a lei não pode jamais
ser retroativa (“Si la loi prétend s´appliquer à des
faits accomplis (facta praeterita), elle est rétroac-
tive; si elle prétend s´appliquer à des situations
en cours (facta pendentia), il faudra établir une
séparation entre les parties antérieures à la date
du changement de législation, qui ne pourraient
être atteintes sans rétroactivité, et les parties
postérieures, pour lesquelles la loi nouvelle, si
elle doit s´appliquer, n´aura jamais qu´un effet
immédiat; enfin, vis-à-vis des faits à venir (facta
futura), il est clair que la loi ne peut jamais être
rétroactive)” (Le Droit Transitoire - Conflits des
Lois dans le Temps, 2. ed., nº 38, Éditions Dalloz
et Sirey, 1960, p. 177).

Destarte, consoante a orientação doutri-
nária ora em apreço, quanto aos casamentos
celebrados sob a égide do CC/1916, em curso
quando da promulgação da nova disciplina
jurídica civil, em razão da própria dinâmica do
matrimônio, cujos efeitos, quanto ao regime de
bens (contrato especial de Direito de Família de

prestação contínua), não se exauriram sob a
vigência deste, projetando-se, ao revés, sob a
vigência do CC/2002, aplicam-se imediata-
mente as novas regras legais, perfazendo-se
possível a alteração do regime patrimonial
mediante decisão judicial.

Assim, in casu, tem-se que os bens adqui-
ridos antes da prolatação de decisão judicial que
venha a alterar o regime de bens remanescerão
sob os ditames do pacto de comunhão parcial
anteriormente estabelecido: o novo regime de
separação total de bens incidirá tão-somente
sobre bens e negócios jurídicos adquiridos e con-
tratados após a decisão judicial que autorizar, nos
termos do art. 1.639, § 2º, do CC/2002, a modifi-
cação incidental do regime de bens.

Neste diapasão, indispensável a transcrição
dos seguintes trechos da obra de Orlando Gomes,
um dos primeiros exponentes do entendimento ora
esposado:

Por que proibir que modifiquem cláusulas do
contrato que celebraram, mesmo quando o
acordo de vontades é presumido pela lei?
Que mal há na decisão de cônjuges casados
pelo regime da separação de substituírem-no
pelo da comunhão? 
Necessário, apenas, que o exercício desse
direito seja controlado a fim de impedir a práti-
ca de abusos, subordinando-o a certas
exigências. Assim é que a mudança somente
deve ser autorizada se requerida por ambos
os cônjuges, justificadamente. Seu acolhi-
mento deverá depender de decisão judicial,
verificando o juiz se o pedido foi manifestado
livremente e se motivos plausíveis aconse-
lham seu deferimento. Finalmente, só é de ser
acolhido se não for feito com o propósito de
prejudicar terceiros, cujos interesses, em
qualquer hipótese, se ressalvam - para o que
se deve exigir a publicidade necessária
através da obrigação de transcrever a sen-
tença no registro próprio. Protege-se, desse
modo, o interesse de quem quer que tenha
contra qualquer dos cônjuges um direito cujo
título seja anterior ao registro na mudança do
regime (Direito de Família, 14. ed., Rio de
Janeiro: Forense, p. 174).

Merecem relevo, ainda, respectivamente,
as lições de Maria Helena Diniz e Caio Mário da



Silva Pereira, que admitem, apresentando algu-
mas nuances a respeito do tema, a alteração
incidental de regime matrimonial de bens para
os casamentos antigos:

O art. 2.035 do novo Código Civil (norma
geral) prescreve: “A validade dos negócios e
demais atos jurídicos, constituídos antes da
entrada em vigor deste Código, obedece ao
disposto nas leis anteriores, referidas no art.
2.045, mas os seus efeitos, produzidos após
a vigência deste Código, aos preceitos dele
se subordinam, salvo se houver sido prevista
pelas partes determinada forma de exe-
cução”. E acrescenta no parágrafo único que:
“Nenhuma convenção prevalecerá se con-
trariar preceitos de ordem pública, tais como
os estabelecidos por este Código para
assegurar a função social da propriedade e
dos contratos”. Aquele mesmo diploma legal
no art. 2.045 reza: “Revogam-se a Lei n.
3.071, de 1º de janeiro de 1916 - Código Civil
e a Parte Primeira do Código Comercial, Lei
n. 556, de anteriores ao novo Código, que
também se regem pelo Código Civil de 1916
(art. 2.045) e serão tidos como válidos se
atendidos os pressupostos legais”. O novo
Código Civil não alcança os atos pretéritos ini-
ciados e findos antes da data de seu início,
mas tão-somente os futuros. E os contratos
em curso de execução, como, p. ex., os
pactos antenupciais, são regidos pela lei sob
cuja vigência foram estabelecidos. Logo, o
art. 2.039 (norma de direito intertemporal, de
ordem pública e especial), é o aplicável ao
regime matrimonial de bens, que, portanto,
será imutável, se o casamento se deu sob a
égide do Código de 1916, salvo as exceções
admitidas pela jurisprudência, durante a sua
vigência. Portanto, nada obsta a que se
aplique o art. 1.639, § 2º, do novo Código,
excepcionalmente, se o magistrado assim o
entender, aplicando os arts. 4º e 5º da LICC,
para sanar lacuna axiológica que, provavel-
mente, se instauraria por gerar uma situação
em que se teria a não correspondência da
norma do Código Civil de 1916 com os valo-
res vigentes na sociedade, acarretando
injustiça (Curso de Direito Civil Brasileiro, 20.
ed., São Paulo: Saraiva, v. 5, p. 164).
Reporte-se, no entanto, ao art. 2.039 das Dispo-
sições Transitórias ao determinar que o “regime
de bens nos casamentos celebrados na vigên-
cia do Código Civil anterior, Lei 3.071, de 1º de
janeiro de 1916, é o por ele estabelecido”. Pela

leitura literal desta regra legal, se o casamento
for anterior ao novo Código, mantém-se, por
exemplo, a exigência da outorga uxória para a
alienação de bens prevista nos arts. 235 e 242
de 1916, apesar de o art. 1.687 de 2002 dispen-
sá-la, expressamente, no regime de separação
convencional. Não se pode admitir a mudança
do regime com o objetivo de violar as restrições
relativas ao regime legal de separação, ou
mesmo de prejudicar os herdeiros. Em princípio,
devem ser preservados os atos anteriores prati-
cados e respeitados os bens particulares.
Diante da rigidez deste princípio sugerimos
que se dê uma interpretação adaptada à reali-
dade dos cônjuges, permitindo-se excepcional-
mente a alteração, para que o novo regime
atinja apenas os bens e negócios jurídicos que
venham a ser adquiridos e contratados após a
decisão judicial que autorizar a mudança. Para
isto, deverá ser comprovado o patrimônio exis-
tente por ocasião da alteração do regime. A
mudança do regime não poderá afastar os
direitos sucessórios dos cônjuges (Instituições
de Direito Civil, 14. ed., Rio de Janeiro:
Forense, v. 5, p. 192).

Acrescentem-se, por oportuno, as consi-
derações de João Batista Villela, um dos maiores
defensores da tese de revogabilidade do regime
de bens, que, em seu ensaio “Regime de Bens
no casamento. Revogabilidade e segurança de
terceiros” (Estudos de Direito Brasileiro e
Alemão, Porto Alegre: Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
1985, p. 123/133), analisa diversas legislações
(Alemanha, Suíça, Espanha, França, Itália,
Costa Rica e Bélgica), concluindo pela admis-
sibilidade, em todas, da alteração no regime de
bens, direcionando-se, como escopo, para a
vontade maior do casal, resguardados, à evidên-
cia, direitos de terceiros.

Ao meu sentir, portanto, apresenta-se
razoável, em última análise, não considerar o art.
2.039 do CC/2002 como óbice à aplicação de
norma geral, constante do art. 1.639, § 2º, do
CC/2002, concernente à alteração incidental de
regime de bens nos casamentos ocorridos sob a
égide do CC/1916, não havendo que se falar em
retroatividade do art. 1.639, § 2º, do CC/2002,
mas, nos termos do art. 2.035 do CC/2002, em
aplicação de norma com efeitos imediatos.
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Ora, não entender no sentido da possibi-
lidade de alteração incidental do regime de
bens, ainda que celebrado o matrimônio sob o
pálio do CC/1916, seria, a toda evidência, uma
maneira de, olvidando-se a necessária interpre-
tação legal teleológica, efetuada, nos moldes do
art. 5º da LICC, em atenção aos “fins sociais” e
às “exigências do bem comum”, incentivar a
concretização da fraude, na medida em que se
estimularia os cônjuges a, com vistas à
mudança de regime, divorciarem-se, para que,
em se casando novamente, pudessem con-
tratar o regime que melhor lhes aprouvesse. 

Ante o exposto, conheço do recurso pela
alínea a e lhe dou provimento para, admitindo a
possibilidade de alteração do regime de bens,
determinar às instâncias ordinárias que pro-
cedam à análise do pedido, nos termos do art.
1.639, § 2º, do CC/2002.

É como voto.

Certidão

Certifico que a egrégia Quarta Turma, ao
apreciar o processo em epígrafe na sessão reali-
zada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

O processo foi adiado, por indicação do
Sr. Ministro Relator.

Brasília-DF, 14 de junho de 2005. -
Claudia Austregésilo de Athayde Beck -
Secretária.

Voto

O Sr. Ministro Barros Monteiro - Sr.
Presidente, a interpretação dos arts. 1.639, §
2º, 2.035 e 2.039 do Código Civil de 2002, de
maneira conjugada, levam-me à mesma con-
clusão do douto e brilhante voto proferido pelo
Sr. Ministro Relator.

Penso, também como S. Exa., que a regra
do art. 1.639, § 2º, do vigente Código Civil, tem
aplicação imediata, incidindo desde logo, ainda
que o casamento tenha sido celebrado anterior-
mente à vigência deste novel Código Civil.

S. Exa. fez bem a distinção entre os fatos
anteriores e os efeitos pretéritos do regime
anterior que, evidentemente, se regem pela lei
antiga. Os fatos posteriores à mudança regular-
se-ão pelo novo Código, ou seja, o Código
novo, a partir da mudança, passa a reger a
nova relação do casal.

Em suma, acompanho o Ministro Relator,
conhecendo parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, dando-lhe provimento.

Certidão

Certifico que a egrégia Quarta Turma, ao
apreciar o processo em epígrafe na sessão reali-
zada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do Sr. Ministro Relator, conhe-
cendo parcialmente do recurso e, nessa parte,
dando-lhe provimento, no que foi acompanhado
pelo voto do Sr. Ministro Barros Monteiro, pediu
vista o Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha.

Aguardam os Srs. Ministros Fernando
Gonçalves e Aldir Passarinho Junior.

Brasília-DF, 28 de junho de 2005. - Claudia
Austregésilo de Athayde Beck - Secretária.

Voto-Vista

O Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha - J.S.A.
e sua mulher P.V.B.B.A., ora recorrentes, ajui-
zaram ação objetivando a alteração do regime
de bens adotado para o matrimônio do casal,
realizado em abril de 1995, de comunhão par-
cial para separação total, registrando que os
bens adquiridos na constância do casamento já
teriam sido divididos entre os cônjuges. 

Alegaram que, embora tenham solicitado ao
cartório competente a elaboração de pacto ante-
nupcial com a estipulação do regime de separação
de bens, por erro, do qual não foi requerida retifi-
cação, restou lavrada escritura com a adoção do
regime de comunhão parcial de bens.

O MM. Juiz de primeiro grau indeferiu o
pedido sob o fundamento de que, nos termos



do art. 2.039 do CC/2002, o “regime de bens
nos casamentos celebrados na vigência do
Código Civil anterior, Lei nº 3.071, de 1º da
janeiro de 1916, é o por ele estabelecido”,
entendimento que foi mantido quando do
improvimento da apelação, o que ensejou a
interposição do recurso especial em exame,
tendo a d. Subprocuradoria-Geral da República
opinado pelo seu provimento.

O eminente Ministro Jorge Scartezzini,
Relator deste feito, por judicioso voto, conheceu
do recurso pela alínea a e lhe deu provimento
para, admitindo a possibilidade de alteração do
regime de bens, determinar às instâncias
ordinárias que procedam à análise do pedido,
nos termos do art. 1.639, § 2º, do CC/2002.

Pedi vista dos autos para melhor refletir
sobre o tema, em face de sua importância e de ser
essa a sua primeira apreciação, neste Tribunal.

É sabido que uma das mais substanciais
inovações trazidas pelo Código Civil de 2002,
no campo do Direito Patrimonial entre os côn-
juges, como já observei em sede doutrinária
(artigo “Direito Patrimonial no Direito de
Família”, na obra coletiva O Novo Código Civil -
Estudos em homenagem ao Prof. Miguel Reale,
São Paulo: LTr, 2003), está veiculada pelo § 2º
do seu art. 1.639, a saber:

Art. 1.639. É lícito aos nubentes, antes de cele-
brado o casamento, estipular, quanto aos seus
bens, o que lhes aprouver.
(...)
§ 2º. É admissível alteração do regime de
bens, mediante autorização judicial em pedi-
do motivado de ambos os cônjuges, apurada
a procedência das razões invocadas e ressal-
vados os direitos de terceiros.

A recusa da aplicação de tal dispositivo
pelas instâncias ordinárias teve fincas no ponti-
ficado no art. 2.039 ao dizer que “o regime de
bens nos casamentos celebrados na vigência
do Código Civil anterior, Lei 3.071, de 1º de
janeiro de 1916, é o por ele estabelecido”.

Além das razões já postas pelo eminente
Ministro Relator para se ter pela possibilidade da

modificabilidade do regime de bens escolhido,
mesmo para o casamento realizado na constância
do Código Civil de 1916, trago as seguintes
irrefutáveis lições do eminente Professor Francisco
José Cahali, extraídas de artigo publicado na
Revista do Advogado da AASP - ano XXIV, n. 76,
junho de 2004 (p. 31), reiteradas quando revisou e
atualizou a obra Direito Civil - Direito de Família, v.
6, do Prof. Sílvio Rodrigues (28. ed., São Paulo:
Saraiva, 2004), a saber:

Na seqüência destas reflexões, volta à cena a
questão do Direito Intertemporal. E, assim, é
de se avaliar a possibilidade da mudança de
regime de bens por pessoas casadas ante-
riormente à vigência do novo Código.
Para se sustentar a irretroatividade aos
matrimônios anteriores, bastaria invocar o art.
2.039 das Disposições Transitórias do novo
Código Civil, pelo qual, quanto ao regime de
bens, aplicam-se as regras da lei anterior aos
casamentos realizados sob a égide do Código
revogado.
Porém, não nos conforta esta orientação.
Com efeito, interferindo diretamente na vida
privada, o novo Código impôs conseqüências
jurídicas específicas em função do regime de
bens, mesmo para as pessoas casadas no
passado. Veja-se o art. 977 impedindo a
sociedade de pessoas cujo regime seja da
comunhão universal, e a convocação do côn-
juge como herdeiro, na primeira classe de
preferência, em concorrência com os descen-
dentes, também condicionada ao regime de
bens (art. 1.829, I).
Para estas duas situações, aplica-se imedia-
tamente a norma às pessoas já casadas, na
primeira, inclusive, concedendo a lei prazo
para os empresários regularizarem a socie-
dade já constituída (art. 2.031); na segunda,
se terá por parâmetro a data do falecimento
(art. 1.787).
Ora, se a lei impõe determinada conseqüência
para o regime de bens, deve ser permitido ao
casal, cujo matrimônio se deu antes destas
imposições, adaptar-se às novas regras. Daí
por que sustentamos a adequação em se per-
mitir a mudança do regime também para as
pessoas casadas no sistema anterior.
E como enfrentar a previsão contida no art.
2.039?
Entendemos que esta regra das disposições
transitórias direciona-se exclusivamente aos
efeitos dos diversos regimes de bens, de tal
sorte que, se casaram sob um regime, o que
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nele especificamente se previa será mantido. É
uma decorrência de se ter optado por um ou
outro modelo (ou silenciado aceitando a suges-
tão legal) gerando a garantia de submeter-se o
casal à incidência da previsão vigente na
época do casamento.
Veja-se, tendo alguém casado pelo regime
dotal, não mais existente, naturalmente as
regras daquele ainda continuarão imperando
para este matrimônio. Da mesma forma, o
regime da separação total e obrigatória do pas-
sado, como se verá, tem contornos diversos do
atual, em função do então vigente art. 259 e da
Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, e
sobre a influência deste direito permanecerão
os casamentos assim constituídos sob a égide
da lei anterior.
Mas a imutabilidade não é um feito do regime de
bens propriamente dito (no que diz respeito ao
que entra ou deixa de incorporar a comunhão),
mas uma característica dele, ou seja, um traço
do efeito patrimonial do casamento.
Aliás, note-se estar situada a imutabilidade nas
disposições gerais, e não nas disposições
específicas de cada regime (estas submetidas
ao comando contido no art. 2.039). E mais rele-
vante observar que, no sistema anterior, a
irrevogabilidade se continha nos efeitos jurídi-
cos do casamento, e não na parte (geral ou
específica) do regime de bens, vale dizer, o
matrimônio, não a opção de tal ou qual modelo,
tornava irrevogável o regime.
Evidencia-se, nestas condições, que a mutabi-
lidade é decorrente do matrimônio, uma carac-
terística, repetimos, do regime patrimonial do
casamento e, como tal, submete-se de pronto
ao novo regramento pela eficácia imediata da
norma nos termos do art. 6º da Lei de
Introdução do Código Civil.
Se não mais for, o pedido é conjunto, presumin-
do-se, pois, em benefício do casal e no interesse
da família. E, assim, não há que se falar em direi-
to adquirido e ato jurídico perfeito se os próprios
titulares destas prerrogativas buscam espon-
taneamente se submeter às novas regras.
Concluindo, as pessoas casadas sob a égide
da lei anterior podem se beneficiar da mutabil-
idade do regime de bens introduzida pelo § 2º
do art. 1.639 do novo Código Civil, e nesse

sentido, embora ainda vacilantes, têm se orien-
tado a jurisprudência e os precedentes de
primeiro grau.”

Diante de tais pressupostos, acompanho o
eminente Ministro Relator para conhecer do
recurso pela letra a e lhe dar provimento para
admitir que se proceda a alteração do regime de
bens, por isso determinando a remessa do
processo ao MM. Juiz de primeiro grau para que,
superado esse obstáculo, prossiga na análise do
pedido, à luz do que dispõe o § 2º do art. 1.639
do Código Civil/2002, como achar de direito.

Voto

O Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior -
Sr. Presidente, acompanho o voto do Sr.
Ministro Relator, conhecendo do recurso espe-
cial pela alínea a e dando-lhe provimento.

Certidão

Certifico que a egrégia Quarta 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 Cesar Asfor Rocha e
os votos dos Srs. Ministros Fernando Gonçalves
e Aldir Passarinho Junior, a Turma, por unanimi-
dade, conheceu em parte do recurso e, nessa
parte, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator”.

Os Srs. Ministros Barros Monteiro, Cesar
Asfor Rocha, Fernando Gonçalves e Aldir
Passarinho Junior votaram com o Sr. Ministro
Relator.

Brasília-DF, 23 de agosto de 2005. -
Claudia Austregésilo de Athayde Beck -
Secretária.

(Publicado no DJ de 03.10.2005)

-:::-

RECURSO ESPECIAL - PENAL - REMIÇÃO - ESTUDO DENTRO DO ESTABELECIMENTO
PRISIONAL - VIOLAÇÃO DO ART. 126 DA LEI 7.210/84 - AFASTAMENTO - OBJETIVO DA

NORMA ATINGIDO - REINSERÇÃO SOCIAL



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 56, n° 174, p. 381-423, jul./set. 2005422

- O conceito de trabalho na Lei de Execução Penal não deve ser restrito tão-somente àquelas
atividades que demandam esforço físico, mas deve ser ampliado àquelas que demandam
esforço intelectual, tal como o estudo desenvolvido em curso de alfabetização.

- A atividade intelectual, enquanto integrante do conceito de trabalho trazido pela Lei. 7.210/84,
conforma-se perfeitamente com o instituto da remição. 

- Recurso desprovido.

RECURSO ESPECIAL Nº 758.364/SP - Relator: Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA

Recorrente: Ministério Público do Estado
de São Paulo. Recorrido: Josué de Camargo
(preso). Advogado: Luís Antônio Gil - Procura-
doria da Assistência Judiciária.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos
em que são partes as acima indicadas, acor-
dam os Ministros da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça: “A Turma, por unanimidade,
conheceu do recurso, mas lhe negou provimen-
to”. Os Srs. Ministros Felix Fischer, Gilson Dipp,
Laurita Vaz e Arnaldo Esteves Lima votaram
com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 28 de setembro de 2005
(data do julgamento). - Ministro José Arnaldo da
Fonseca - Relator. 

Relatório

O Sr. Ministro José Arnaldo da Fonseca -
Cuida-se de recurso especial interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, com
fundamento no art. 105, III, a e c, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido
pela Sexta Câmara Extraordinária do Tribunal
de Justiça daquele Estado, que, por maioria,
negou provimento ao agravo em execução
interposto pela acusação.

Em suas razões, sustenta o recorrente
que o acórdão hostilizado contrariou o disposto
no art. 126 da Lei de Execuções Penais ao con-
ceder a remissão da pena em virtude de estudos
realizados no interior do presídio.

Aponta ainda divergência jurisprudencial
sobre a matéria.

Contra-razões apresentadas às f. 114/20.

Admitiu-se o regular processamento do
apelo (f. 124).

Parecer do MPF pelo desprovimento do
recurso (f. 129/32).

Relatei.

Voto

O Sr. Ministro José Arnaldo da Fonseca -
Presentes os pressupostos genéricos de admis-
sibilidade, conheço do recurso por ambas as
alíneas.

Quanto ao mérito, vejamos:

O recurso manejado pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo volta-se contra
decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado
que, confirmando o posicionamento do juízo das
execuções, houve por bem remir a pena do réu
Josué de Camargo em 6 (seis) dias, referente a
estudo (Curso de Alfabetização II e Telecurso) no
interior do estabelecimento prisional.

Em verdade, não se pode acolher os
argumentos expendidos pelo recorrente. Como
é sabido, a finalidade do instituto da remição é
prestigiar aqueles encarcerados que se dispo-
nham a trabalhar, como forma de buscar uma
reeducação e reinserção do indivíduo ao con-
vívio social.

Não deve o magistrado ficar adstrito à li-
teral disposição de lei, mas, sim, buscar meios
eficazes de ressocializar o apenado. Ao esten-
der o benefício da remição àqueles que estudam
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enquanto cumprem sua pena, o magistrado pri-
mou exatamente por aplicar os princípios apre-
goados pela Lei de Execuções Penais.

Nessa esteira de entendimento, vem
decidindo esta Eg. Corte, consoante os seguintes
exemplos:

Recurso especial. Execução penal. Remição.
Atividade Estudantil. Possibilidade. Finalidade.
Reintegração do Condenado à sociedade.
1. A Lei de Execução Penal busca a reinserção
do recluso no convívio social e evidencia, nos
termos de seu art. 28, a importância do trabalho
para o alcance de tal objetivo.
2. O art. 126, caput, da referida lei integra essa
concepção de incentivo ao trabalho, uma vez
que, além de sua finalidade educativa e res-
socializadora, tem outro aspecto importante que
é o da atenuação de parte da pena privativa de
liberdade através da redução que é feita à razão
de um dia de pena por três dias de trabalho
(remição da pena).
3. A interpretação extensiva do vocábulo “tra-
balho”, para alcançar também a atividade
estudantil, não afronta o art. 126 da Lei de
Execução Penal. É que a mens legislatoris,
com o objetivo de ressocializar o condenado
para o fim de remição da pena, abrange o
estudo, em face da sua inegável relevância
para a recuperação social dos encarcerados.
4. Recurso não conhecido (REsp. 256.273/PR,
Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJ de 06.06.05).

Penal. Recurso especial. Remição. Freqüência
em aulas de alfabetização. Inteligência do art.
126 da LEP. Recurso provido.

- O conceito de trabalho na Lei de Execução
Penal não deve ser restrito tão somente àque-
las atividades que demandam esforço físico,
mas deve ser ampliado àquelas que deman-
dam esforço intelectual, tal como o estudo
desenvolvido em curso de alfabetização.
- A atividade intelectual, enquanto integrante do
conceito de trabalho trazido pela Lei. 7.210/84,
conforma-se perfeitamente com o instituto da
remição. Precedentes.
- Recurso conhecido e provido (REsp.
596.114/RS, minha relatoria, DJ de 22.11.04).

Ante as ponderações acima expendidas,
nego provimento ao recurso.

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, conheceu do
recurso, mas lhe negou provimento.”

Os Srs. Ministros Felix Fischer, Gilson
Dipp, Laurita Vaz e Arnaldo Esteves Lima
votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 28 de setembro de 2005 - Lauro
Rocha Reis - Secretário.

(Publicado no DJU de 07.11.2005).

-:::-





S
up

re
m

o 
Tr

ib
un

al
 F

ed
er

al

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 56, n° 174, p. 425-431, jul./set. 2005 425

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS - CRÉDITO DO VALOR PAGO EM RAZÃO DE
OPERAÇÕES DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, OU DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO USO E/OU À INTEGRAÇÃO NO

ATIVO FIXO - APROVEITAMENTO - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO

- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de não reconhecer ao
contribuinte do ICMS o direito de creditar-se do valor do ICMS, quando pago em razão de ope-
rações de consumo de energia elétrica, ou de utilização de serviços de comunicação ou, ainda,
de aquisição de bens destinados ao uso e/ou à integração no ativo fixo do seu próprio estabe-
lecimento. Precedentes.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 540.748-0/RS - Relator: Min.
CELSO DE MELLO

Agravante: Irmãos Petroll & Cia. Ltda.
Advogados: Júlio César Becker Pires e outro.
Agravado: Estado do Rio Grande do Sul.
Advogado: PGE-RS - Karina da Silva Brum.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Segunda Turma, 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, 28 de junho de 2005. - Min.
Celso de Mello - Presidente e Relator.

Relatório

O Sr. Ministro Celso de Mello (Relator) -
Trata-se de recurso de agravo, tempestiva-
mente interposto, contra decisão que negou
provimento ao agravo de instrumento deduzido
pela parte ora recorrente.

Eis o teor da decisão, que, por mim pro-
ferida, sofreu a interposição do presente recur-
so de agravo (f. 214/215):

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
ao versar a questão suscitada no recurso extra-
ordinário, a que se refere o presente agravo, fir-

mou entendimento no sentido de não reco-
nhecer ao contribuinte o direito de creditar-se
do valor do ICMS, quando pago em razão de
operações de consumo de energia elétrica, ou
de utilização de serviços de comunicação ou,
ainda, de aquisição de bens destinados ao uso
e/ou à integração no ativo fixo do seu próprio
estabelecimento.
Cabe enfatizar, por necessário, que essa ori-
entação jurisprudencial - que afasta a alegação
de ofensa ao princípio constitucional da não-
cumulatividade - tem sido observada em
sucessivos julgamentos proferidos, por esta
Corte, sobre a matéria ora em exame (AI
381.634-AgR/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa AI
402.173-AgR/SP, Rel. Min. Nelson Jobim - RE
361.622/RS, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie, v.g.):

Tributário. Pretendido crédito relativo ao ICMS
incidente sobre a energia elétrica consumida em
estabelecimento comercial. Descabimento.
“Não implicará crédito, para compensação com
o montante do imposto devido nas operações
ou prestações seguintes, a entrada de bens
destinados a consumo ou à integração no ativo
fixo do estabelecimento” (art. 31, II, do
Convênio ICMS 66/88).
Se não há saída do bem, ainda que na quali-
dade de componente de produto industrializado,
não há falar-se em cumulatividade tributária.
Recurso não conhecido (RE 200.168/RJ, Rel.
Min. Ilmar Galvão - grifei).

O exame da presente causa evidencia que o
acórdão questionado em sede recursal
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extraordinária ajusta-se à diretriz jurispru-
dencial que esta Suprema Corte firmou na
análise da matéria em referência.
Sendo assim, pelas razões expostas, nego
provimento ao presente agravo de instrumento,
eis que se revela inviável o recurso extraor-
dinário a que ele se refere (Ministro Celso de
Mello - Relator).

Inconformada com esse ato decisório, a
parte ora agravante interpõe o presente recurso,
postulando o conhecimento e o provimento do
recurso de agravo de instrumento que deduziu (f.
218/237).

Por não me convencer das razões
expostas, submeto à apreciação desta colenda
Turma o presente recurso de agravo.

É o relatório.

Voto

O Sr. Ministro Celso de Mello (Relator) -
Não assiste razão à parte ora recorrente, eis
que a decisão agravada ajusta-se, com integral
fidelidade, à diretriz jurisprudencial que o
Supremo Tribunal Federal firmou no tema.

Com efeito, ao versar a questão ora em
exame, a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal consolidou-se no sentido de não reco-
nhecer, ao contribuinte do ICMS, o direito de
creditar-se do valor pago em razão de ope-
rações de consumo de energia elétrica, ou de
utilização de serviços de comunicação ou,
ainda, de aquisição de bens destinados ao uso
e/ou à integração no ativo fixo do seu próprio
estabelecimento.

Cabe assinalar, neste ponto, por neces-
sário, que a orientação exposta na decisão ora
agravada nada mais reflete senão a jurispru-
dência prevalecente no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, consoante evidencia julga-
mento proferido, em 22.04.2003, pela colenda
Primeira Turma:

Segundo a jurisprudência desta Corte, o con-
tribuinte do ICMS não tem direito a se creditar do
imposto pago na aquisição de energia elétrica,

comunicação, bens do ativo fixo e de uso e con-
sumo. Precedentes: AI 250.852-AgR e RREE
195.894 e 200.168 (RE 361.622-AgR/RS, Rel.ª
Min.ª Ellen Gracie).

Sendo assim, tendo em consideração as
razões expostas, nego provimento ao presente
recurso de agravo, mantendo, em conseqüên-
cia, por seus próprios fundamentos, a decisão
ora agravada.

É o meu voto.

Voto

O Sr. Ministro Gilmar Mendes - Eu só
gostaria de registrar, Sr. Presidente, é a questão da
Súmula 343, que nós pretendíamos julgar neste
semestre, não conseguimos, pelo menos uma das
versões me preocupa, porque são casos em que,
de fato, foi discutida a questão do direito adquirido,
a questão da própria Súmula, quer dizer, o Tribunal
invocou propriamente a Súmula dizendo que ela
não se aplicava, e aí me parece extremamente
preocupante que nós valorizemos a decisão da
Corte a quo em detrimento da orientação domi-
nante do Tribunal.

Mas, na verdade, eu me reservo para
discutir a questão em Plenário, porque, se ele
mudar o entendimento, isso vai ter aplicação a
outros casos.

Voto

O Sr. Ministro Joaquim Barbosa - Senhor
Presidente, também faço a ressalva formulada
pelo Ministro Gilmar Mendes, mas acompanho
o eminente Relator.

Extrato de ata

Decisão: A Turma, por votação unânime,
negou provimento ao recurso de agravo, nos ter-
mos do voto do Relator. 2ª Turma, 28.06.2005.

Presidência do Senhor Ministro Celso de
Mello. Presentes à sessão os Senhores
Ministros Carlos Velloso, Ellen Gracie, Gilmar
Mendes e Joaquim Barbosa.
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Subprocuradora-Geral da República, Dr.ª
Sandra Verônica Cureau.

Carlos Alberto Cantanhede - Coordenador.

(Publicado no DJU de 04.11.2005.)

-:::-

CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSOR - TRIPLA
ACUMULAÇÃO DE CARGOS - INVIABILIDADE - TRANSCURSO DE GRANDE PERÍODO DE

TEMPO - IRRELEVÂNCIA - DIREITO ADQUIRIDO - INEXISTÊNCIA

1. Esta Corte já afirmou ser inviável a tripla acumulação de cargos públicos. Precedentes: RE
141.376 e AI 419.426- AgR.

2. Sob a égide da Constituição anterior, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE 101.126, assentou
que “as fundações instituídas pelo Poder Público, que assumem a gestão de serviço estatal e se
submetem a regime administrativo previsto, nos Estados membros, por leis estaduais são fun-
dações de direito público, e, portanto, pessoas jurídicas de direito público”. Por isso, aplica-se a
elas a proibição de acumulação indevida de cargos.

3. Esta Corte rejeita a chamada “teoria do fato consumado”. Precedente: RE 120.893-AgR.

4. Incidência da primeira parte da Súmula STF nº 473: “a administração pode anular seus próprios
atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos”.

5. O direito adquirido e o decurso de longo tempo não podem ser opostos quanto se tratar de
manifesta contrariedade à Constituição.

6. Recurso extraordinário conhecido e provido.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 381.204-1/RS - Relatora: Ministra ELLEN GRACIE

Recorrente: Estado do Rio Grande do
Sul. Advogado: PGE-RS - Karina da Silva Brum.
Recorrido: Daltro Antonio Pilau. Advogados:
Linda Elem Uflacker Lutz 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 conformi-
dade da ata de julgamento e das notas taquigrá-
ficas, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso extraordinário e dar-lhe parcial provi-
mento, nos termos do voto da Relatora.

Brasília, 11 de outubro de 2005. - Ministra
Ellen Gracie - Relatora. 

Relatório

A Sr.ª Ministra Ellen Gracie - 1. Trata-se
de recurso extraordinário interposto contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul que, com base no princípio do direito
adquirido e da boa-fé, julgou procedente o pedi-
do do recorrido para poder permanecer nos três
cargos públicos que ocupa.

2. O Estado do Rio Grande do Sul sus-
tenta, em síntese, que o art. 37, XVI e XVII, da
Carta Federal veda a acumulação de mais de
dois cargos de professor, não podendo ser invo-
cado direito adquirido contra norma constitu-
cional. Acrescenta, ainda, que situação ilegal,
como a observada no presente feito, não gera
direito adquirido.
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3. Contra-arrazoado às f. 159/163, o recurso
foi admitido, mediante o despacho de f. 170/171.

4. Em parecer da lavra do Dr. Wagner de
Castro Mathias Netto, o Ministério Público
Federal opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.
Voto

A Sr.ª Ministra Ellen Gracie (Relatora) - 1.
O recorrido exerce o magistério na Fundação
Federal Faculdade de Ciências Médicas de
Porto Alegre, no Colégio Militar e no Estado do
Rio Grande do Sul. Propôs a presente ação
dizendo estar “sendo constrangido ilegalmente
a optar por dois dos três cargos de professor
que possui”, sob pena de ter sustado o paga-
mento daquele em que foi investido por último.

2. Esta Corte já afirmou ser inviável a
tripla acumulação de cargos públicos. Destaco,
por exemplo, precedente da lavra do Ministro
Néri da Silveira, no julgamento do RE 141.376,
Segunda Turma, DJ de 22.02.2002, dotado da
seguinte ementa:

Recurso extraordinário. Administrativo. Funcio-
nalismo público. Acumulação de cargos. 2.
Acórdão que concedeu mandado de segurança
contra ato administrativo que afirmou a inviabi-
lidade de tríplice acúmulo no serviço público. 3.
Alegação de ofensa ao art. 37, XVI e XVII, da
CF/88, e art. 99, § 2º, da CF pretérita. 4. A acu-
mulação de proventos e vencimentos somente
é permitida quando se tratar de cargos, funções
ou empregos acumuláveis na atividade, na
forma permitida pela Constituição. Precedente
do Plenário RE 163.204. Entendimento equivo-
cado no sentido de, na proibição de não acu-
mular, não se incluem os proventos. RE
141.734-SP. 5. Recurso conhecido e provido,
para cassar a segurança.

No mesmo sentido: o AI 419.426-AgR,
Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ
de 07.05.2004.

3. Quanto ao argumento de que a norma
do art. 99, § 2º, da Constituição pretérita, que
proibia a acumulação de cargos e empregos
públicos, não se aplicava às fundações públi-

cas, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE
101.126, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de
01.03.85, decidiu que

as fundações instituídas pelo Poder Público,
que assumem a gestão de serviço estatal e se
submetem a regime administrativo previsto, nos
Estados-membros, por leis estaduais são fun-
dações de direito público, e, portanto, pessoas
jurídicas de direito público.

Concluiu-se, assim, a partir dessa premis-
sa, que tais fundações são espécie do gênero
autarquia, aplicando-se a elas a proibição do § 2º
do art. 99 da CF/69.

Vê-se, portanto, que, tanto sob a égide
da Constituição anterior quanto da atual, é
vedada a tripla acumulação de cargos de ma-
gistério, o que torna inviável a pretensão do
recorrido e correta a decisão da administração
de obrigá-lo a optar por dois deles.

4. É certo que, durante algum tempo,
pairavam dúvidas sobre a legitimidade de se
acumularem proventos com remuneração de
cargos, circunstância em que, pelo menos teori-
camente, poder-se-ia alegar boa-fé. Essa
incerteza ficou definitivamente superada na
decisão do Plenário no RE 163.204, Rel. Min.
Carlos Velloso, DJ de 31.03.1995.

Não é esse, entretanto, o caso dos autos,
porque o recorrido pretende, na verdade, acu-
mular nada menos que três cargos de professor
ainda na ativa, contrariando expressa dispo-
sição das Constituições atual e pretérita.

Não obstante esses argumentos, o
Tribunal a quo assentou a boa-fé do recorrido na
acumulação em questão, iniciada em 1984, para
afirmar que, em casos como o ora analisado, o
princípio da legalidade deve ser atenuado.

Não me impressiona, todavia, tal funda-
mento. Isso porque, na linha de vários prece-
dentes desta Corte, rejeito a chamada “teoria do
fato consumado”. Cito, para exemplificar, o RE
120.893-AgR, Primeira Turma, DJ de 11.12.1987,
relatado pelo Min. Moreira Alves, cujo voto, na
parte que interessa, tem o seguinte teor:
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1. Não desconheço que esta Corte tem, vez
por outra, admitido - por fundamento jurídico
que não sei qual seja - a denominada “teoria
do fato consumado”, desde que se trate de
situação ilegal consolidada no tempo quando
decorrente de deferimento de liminar em man-
dado se segurança.
Jamais compartilhei desse entendimento que
leva a premiar quem não tem direito pelo fato
tão só de um Juízo singular ou de um Tribunal
retardar exagerada e injustificadamente o julga-
mento definitivo de um mandado de segurança
em que foi concedida liminar, medida provisória
por natureza, ou de a demora, na desconsti-
tuição do ato administrativo praticado por força
de liminar posteriormente cassada, resultar de
lentidão da máquina administrativa.

Ressalto, ainda, a primeira parte da
Súmula STF nº 473, segundo a qual “a adminis-
tração pode anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque
deles não se originam direitos...”. Ou seja, se o ato
que permitiu ao recorrido exercer mais de dois
cargos de professor for nulo, não há que se invo-
car direito adquirido para protegê-lo.

Entendo, assim, que o direito adquirido e
o decurso de longo tempo desde o início dos
pagamentos indevidos não podem ser invoca-

dos quanto se tratar de manifesta contrariedade
à Constituição, como a observada nos autos.

5. Diante do exposto, conheço do recurso e
lhe dou parcial provimento, para julgar improce-
dente o pedido de tripla acumulação de cargos
públicos e preservar os vencimentos já perce-
bidos pelo recorrido. Inverto a condenação ao
pagamento dos ônus da sucumbência.

Extrato de ata

Decisão: A Turma, por votação unânime,
conheceu do recurso extraordinário e lhe deu par-
cial provimento, nos termos do voto da Relatora.
Ausentes, justificadamente, neste julgamento, os
Senhores Ministros Carlos Velloso e Joaquim
Barbosa. 2ª Turma, 11.10.2005. 

Presidência do Senhor Ministro Celso de
Mello. Presentes à sessão os Senhores
Ministros Carlos Velloso, Ellen Gracie e Gilmar
Mendes. Ausente, justificadamente, o Senhor
Ministro Joaquim Barbosa.

Subprocurador-Geral da República, Dr.
Paulo da Rocha Campos.

Carlos Alberto Cantanhede - Coordenador.

(Publicado no DJU de 11.11.2005)

- CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - ELEMENTAR DO CRIME. Descabe tomar como circunstância
judicial dado fático que integra a própria definição legal do crime. 

- CRIME - PREFEITO - DOSIMETRIA DA PENA. O fato de o artigo 1º do Decreto-Lei 201/67 versar
sobre crime considerado ato praticado por prefeito afasta a possibilidade de se tomar o exer-
cício do cargo como circunstância judicial.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS Nº 85.879-1/MG - RELATOR: Ministro
MARCO AURÉLIO 

Recorrente: Getúlio Andrade Braga.
Advogado: Tarso Duarte de Tassis. Recorrido:
Ministério Público Federal.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes
autos, acordam os Ministros do Supremo

Tribunal Federal, em Primeira Turma, sob a
presidência do Ministro Sepúlveda Pertence, na
conformidade da ata do julgamento e das notas
taquigráficas, por maioria de votos, em dar
provimento, em parte, ao recurso ordinário em
habeas corpus para anular somente a fixação
da pena, mantida, no entanto, a condenação,
vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio.

-:::-
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Brasília-DF, 02 de agosto de 2005. -
Ministro Marco Aurélio - Relator.

Relatório

O Sr. Ministro Marco Aurélio (Relator) -
Mediante o acórdão de f. 137 a 143, o Superior
Tribunal de Justiça indeferiu a ordem, ante fun-
damentos assim sintetizados:

Criminal. HC. Prefeito municipal. Dosimetria.
Pena-base. Fundamentação suficiente. Perda
do cargo. Reformatio in pejus. Inocorrência
(sic). Condenação definitiva. Ordem denegada.

I. Não se considera carente de fundamentação
decisão que, considerando as circunstâncias
peculiares ao caso, fixou a pena-base acima do
mínimo legal, de maneira fundamentada.
II. Se a condenação se tornou definitiva, cor-
reto o decreto de perda do cargo de prefeito
do paciente.
III. Ordem denegada.

No recurso ordinário constitucional, aponta-
se a ocorrência de bis in idem na dosimetria da
pena imposta, porquanto aplicada acima do míni-
mo legal, considerando-se o fato de o recorrente
ser prefeito municipal, o que já seria elementar
dos delitos previstos no Decreto-Lei 201/67.
Requer-se a redução da pena ao mínimo legal,
tendo em vista que, além da atenuante da confis-
são, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do
Código Penal são favoráveis ao recorrente.

Nas contra-razões, apresentadas às f.
161/163, aduz-se que, na fixação da pena-
base, não foram levados em conta apenas ele-
mentos exclusivos do próprio tipo penal.

A Procuradoria-Geral da República mani-
festou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. 

Voto

O Sr. Ministro Marco Aurélio (Relator) -
Na interposição deste recurso, foram atendidos
os pressupostos de recorribilidade que lhe são
inerentes. A peça, subscrita pelo impetrante do

habeas corpus, restou protocolada no prazo.
Publicado o acórdão no Diário de 14 de março
de 2005, segunda-feira (f. 144), veio à balha o
inconformismo, por meio de fac-símile, em 21
imediato, segunda-feira (f. 146), ocorrendo a
apresentação do original em 22 subseqüente,
terça-feira (f. 153). Conheço.

Observe-se que o tipo legal do art. 1º, I,
do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967,
com base no qual veio a ser condenado o
paciente, é próprio de prefeito:

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos
prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento
do Poder Judiciário, independentemente do
pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou
desviá-los em proveito próprio ou alheio.

Pois bem, nota-se que, na dosimetria da
pena, consideraram-se como circunstâncias
judiciais as responsabilidades do cargo exerci-
do e os deveres impostos a todo administrador
público. Eis como ficou essa parte do acórdão
prolatado:

Considerando as circunstâncias judiciais pre-
vistas no art. 59 do CP, mais especificamente a
culpabilidade do acusado, cuja conduta ostenta
elevada gravidade e, por isso, passível de ser
considerada sobremaneira reprovável, tendo
em vista as responsabilidades do cargo por si
exercido, bem como os deveres impostos a
todo administrador público; a sua personali-
dade e conduta social, não reveladoras de qual-
quer distúrbio ou mácula, a ausência de antece-
dentes criminais, as circunstâncias do crime,
vale dizer, prevaleceu-se o acusado do cargo
de prefeito municipal então exercido para se
beneficiar financeiramente, fraudando procedi-
mento licitatório, o que, por si só, já constitui
crime autônomo, bem como a principal conse-
qüência do crime, consistente na lesão ao
erário público, em valor considerável, o qual
seria aplicado em obra para a reforma e amplia-
ção de uma escola pública, fixo a pena-base
em 03 (três) anos de reclusão, a qual torno
definitiva neste patamar à ausência de fatores
que a modifiquem.

Percebe-se que se tomou, como circuns-
tância judicial, elementar do próprio crime, ou
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seja, a responsabilidade, em si, do prefeito que,
ante o desvio de conduta, deságua na pena pre-
vista para o tipo. Sob esse ângulo, o recurso
interposto está a merecer provimento. Descabe
dissociar os fundamentos que levaram à fixação
da pena-base em três anos de reclusão para
manter exclusivamente aqueles que se enqua-
drem como circunstâncias judiciais.

Quanto ao alcance do reconhecimento do
vício, mais uma vez peço vênia para assentar que
não subsiste condenação sem pena, compondo
as diversas partes do decreto condenatório um
todo inseparável. É certo que dessa óptica advêm
implicações no campo da prescrição. Mas isso
decorre da ordem natural das coisas, da organici-
dade que é própria ao Direito.

Provejo o recurso interposto para conceder
a ordem, declarando insubsistente o acórdão
condenatório quanto a Getúlio Andrade Braga - já
que existem co-réus -, a fim de que outro venha a
ser proferido, respeitados os parâmetros legais.
Deixo de acolher o pleito de fixação da pena-base
no mínimo previsto para o tipo.

Voto

O Sr. Ministro Eros Grau - Senhor
Presidente, defiro em parte o recurso ordinário
em habeas corpus para anular somente a fixa-
ção da pena.

Extrato de ata

Decisão: Por maioria de votos, a Turma
deu provimento, em parte, ao recurso ordinário
em habeas corpus para anular somente a fixação
da pena, mantida, no entanto, a condenação;
vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio. 1ª
Turma, 02.08.2005.

Presidência do Ministro Sepúlveda Per-
tence. Presentes à Sessão os Ministros Marco
Aurélio, Cezar Peluso, Carlos Britto e Eros Grau.

Subprocurador-Geral da República, Dr.
Haroldo Ferraz da Nóbrega.

Ricardo Dias Duarte - Coordenador

(Publicado no DJU de 23.09.2005)
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Incapacidade laborativa temporária - Perícia
- Auxílio-doença  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

ACORDO EXTRAJUDICIAL
Homologação - Execução - Suspensão do

processo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

ACUMULAÇÃO REMUNERADA
Servidor público - Professor - Três cargos públi-

cos - Inviabilidade - Direito adquirido -
Inexistência (STF) . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Aposentadoria - Servidor público - Modificação

posterior - Decadência - Prazo - Proventos -
Recomposição  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Discricionariedade - Ajustamento de conduta -
Responsabilidade civil e administrativa -
Responsabilidade penal - Independência . 302

Poder discricionário - Limite - Concurso público
- Edital - Alteração - Lei nova - Inaplica-
bilidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Receptação - Concurso material  . . . . . . . . 330

Troca de placas - Dolo - Condenação . . . . 332

Uso de documento falso - Condenação - Pena
privativa de liberdade - Substituição - Não-
cabimento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

ADVOGADO
Impedimento - Ausência de prova  . . . . . . . 276
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Investigação criminal - Sigilo - Decretação - Pedido
de revogação - Indeferimento  . . . . . . . . . . 340

Vide também: Honorários de advogado

AGÊNCIA DE VIAGEM
Vôo internacional - Alteração - Embarque - Não-

ocorrência - Indenização - Dano moral 177

AGENTE PÚBLICO
Declaração - Imprensa - Desqualificação de servi-

ço prestado por pessoa jurídica - Fundação -
Responsabilidade objetiva . . . . . . . . . . . . 206

AGRAVO
O regime do recurso de agravo e suas alte-

rações: do CPC de 1973 até a Lei 11.187/05
- Érico Andrade (doutrina) . . . . . . . . . . . . 37

ALEGAÇÕES FINAIS
Prazo - Irregularidade - Nulidade - Não-carac-

terização  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

ALIENAÇÃO DE BEM
Imóvel - Alvará judicial - Suposto herdeiro -

Reserva de quinhão - Investigação de pater-
nidade - Legitimidade ativa . . . . . . . . . . 188

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Busca e apreensão - Veículo - Mora -

Notificação extrajudicial - Entrega pessoal -
Desnecessidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Busca e apreensão - Veículo - Venda pelo cre-
dor - Preço vil - Inadmissibilidade . . . . . 161

ALIENAÇÃO JUDICIAL
Imóvel - Bem indivisível - Pessoa jurídica de

direito público - Fração ideal - Condomínio -
Extinção - Autorização legislativa - Prescin-
dibilidade (STJ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

ALIMENTOS
Complementação - Avós - Legitimidade passiva

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Investigação de paternidade - Petição de he-
rança - Cumulação de pedidos - Inventário -
Encerramento - Foro - Domicílio do alimen-
tando (STJ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

ALUGUEL
Cobrança - Despejo por falta de pagamento -

Cumulação de pedidos - Purga da mora . 147

ALVARÁ JUDICIAL
Alienação - Imóvel - Suposto herdeiro - Reserva

de quinhão - Investigação de paternidade -
Legitimidade ativa  . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

AMPLA DEFESA
Citação - Irregularidade - Ausência de prejuízo

- Nulidade - Não-ocorrência  . . . . . . . . . 193

Vide também: Princípio da ampla defesa

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - Vide: Tutela
antecipada

APOSENTADORIA
Servidor público - Administração Pública -

Modificação posterior - Decadência - Prazo -
Proventos - Recomposição . . . . . . . . . . 279

Servidor público - Proventos - Renúncia -
Aprovação em novo concurso - Posse -
Direito líquido e certo  . . . . . . . . . . . . . . . 53

Servidor público - Quadro de magistério -
Exercício de atividade diversa - Propor-
cionalidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

APROPRIAÇÃO INDÉBITA
Confissão extrajudicial - Retratação - Valoração

da prova - Condenação  . . . . . . . . . . . . 343

Estelionato - Instrução criminal - Quebra do sigilo
bancário - Possibilidade  . . . . . . . . . . . . . 293

ARMA
Arma de fogo - Concurso de pessoas - Posse

da res - Roubo qualificado  . . . . . . . . . . 365

Arma de fogo - Potencialidade lesiva - Perícia
- Concurso de pessoas - Roubo qualificado
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

ARRENDAMENTO MERCANTIL
Cláusula abusiva - Revisão - Código de Defesa

do Consumidor - Aplicabilidade  . . . . . . 153
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ARRENDAMENTO RURAL
Contrato findo - Posse - Inexistência -

Reintegração de posse - Improcedência do
pedido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

ASSALTO
Transporte coletivo - Motorista - Morte - Caso for-

tuito - Empregador - Ausência de culpa -
Indenização - Improcedência do pedido  . . 98

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Art. 12 da Lei 1.060/50 - Sucumbência -

Despejo - Cobrança - Aluguel - Procedência
do pedido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Deferimento - Recurso - Ausência de preparo -
Deserção - Não-ocorrência . . . . . . . . . . 202

Documento em língua estrangeira - Nomeação
de tradutor - Acesso à justiça  . . . . . . . . 271

ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO
Recurso - Legitimidade ativa  . . . . . . . . . . . 343

ASSOCIAÇÃO DE CLASSE
Legitimidade ativa - Mandado de segurança -

Serviço notarial e de registro - ISS - Não-
incidência  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR
Ação penal pública - Representação -

Decadência - Prazo  . . . . . . . . . . . . . . . 325

ATO ADMINISTRATIVO
Anulação - Regime de previdência social -

Servidor público - Exclusão - Devido processo
legal - Não-observância  . . . . . . . . . . . . . 214

ATO DE OFÍCIO - Vide: Polícia Civil

ATO ILÍCITO
Não-configuração - Indenização - Danos morais

e materiais - Imóvel dado em comodato -
Incêndio - Má conservação da rede elétrica -
Improcedência do pedido  . . . . . . . . . . . 193

ATO JURÍDICO PERFEITO
Ofensa - Ipsemg - Filiado por dependência -

Exclusão - Lei nova - Ofensa ao ato jurídico

perfeito - Mandado de segurança -
Concessão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

ATO PROCESSUAL
Nulidade - Inventário - Ações ao portador -

Venda a terceiro - Herdeiro - Reintegração
de posse (STJ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
Oitiva de testemunha - Processo penal -

Defensor público - Princípio da identidade
física - Inaplicabilidade  . . . . . . . . . . . . . 318

AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
Não-realização - Detetive - Polícia Civil - Ato de

ofício - Corrupção passiva - Crime impossível
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

AUTORIA
Confissão extrajudicial - Delação - Valoração da

prova - Condenação  . . . . . . . . . . . . . . . 318

Materialidade - Prova - Homicídio - Tentativa -
Lesão corporal - Desclassificação -
Impossibilidade - Pronúncia  . . . . . . . . . 283

Materialidade - Prova testemunhal - Uso de
documento falso - Adulteração de sinal
identificador de veículo automotor -
Condenação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

Participação - Extorsão mediante seqüestro -
Valoração da prova - Inadmissibilidade 297

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
Regime de bens - Alteração - Art. 1.639, § 2º, c/c

art. 2.035 do CC/2002 - Aplicação imediata
(STJ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

AUXÍLIO-DOENÇA
Incapacidade laborativa temporária - Perícia -

Art. 62 da Lei 8.213/91  . . . . . . . . . . . . . . 70

Restabelecimento - Prazo - INSS - Obrigação
de fazer - Multa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

AVERBAÇÃO
Registro de Imóveis - Desnecessidade - Imóvel

rural - Reserva legal - Inexistência de floresta
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
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BANCO
Ausência de culpa - Cartão bancário - Furto -

Bloqueio tardio - Saque - Culpa exclusiva do
correntista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

BASE DE CÁLCULO
ICMS - Redução na saída de mercadoria -

Estorno proporcional do crédito - Princípio
da não-cumulatividade  . . . . . . . . . . . . . 245

ISS - Pessoa jurídica de direito privado -
Intermediação na área de saúde - Caráter
empresarial - Mandado de segurança -
Denegação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

Taxa de fiscalização de anúncios - Legalidade -
Poder de polícia - Execução fiscal  . . . . 224

BEM DE FAMÍLIA
Impenhorabilidade - Ausência de requisitos -

Penhora - Imóvel rural  . . . . . . . . . . . . . . 62

Impenhorabilidade - Embargos do devedor -
Penhora - Nomeação de depositário -
Ausência - Irregularidade - Intimação do
executado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

BEM IMÓVEL
Alienação - Alvará judicial - Suposto herdeiro -

Reserva de quinhão - Investigação de pater-
nidade - Legitimidade ativa . . . . . . . . . . 188

Aquisição por um dos companheiros em nome
de terceiro - Simulação - Nulidade  . . . . 276

Comodato - Má conservação da rede elétrica -
Indenização - Danos morais e materiais - Ato
ilícito - Não-configuração - Improcedência do
pedido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Imóvel impróprio, insalubre e agressivo ao meio
ambiente - Matadouro municipal - Ministério
Público - Interdição - Ação civil pública -
Legitimidade ativa  . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Imóvel rural - Bem de família - Impenhorabilidade
- Ausência de requisitos . . . . . . . . . . . . . . . 62

Imóvel rural - Reserva legal - Inexistência de flo-
resta - Averbação - Registro de imóveis -
Desnecessidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Indivisibilidade - Pessoa jurídica de direito públi-
co - Fração ideal - Condomínio - Extinção -
Alienação judicial - Autorização legislativa -
Prescindibilidade (STJ)  . . . . . . . . . . . . . 404

Promessa de compra e venda - Inadimplemento
- Rescisão contratual - Cláusula resolutiva -
Mora - Notificação - Necessidade . . . . . . 67

Penhora - Embargos de terceiro - Cônjuge -
Defesa da meação  . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

BEM MÓVEL
Empreitada - Defeito de acabamento -

Abatimento do preço - Valor - Liquidação por
arbitramento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
Auxílio-doença - Incapacidade laborativa tem-

porária - Perícia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Auxílio-doença - Restabelecimento - Prazo -
INSS - Obrigação de fazer - Multa  . . . . 229

BOA-FÉ
Portador de boa-fé - Cheque - Empréstimo -

Exigibilidade - Execução . . . . . . . . . . . . . 83

BOLETO BANCÁRIO
Instituição financeira emitente - Solidariedade -

Pagamento em banco diverso - Repasse -
Erro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

BUSCA E APREENSÃO
Alienação fiduciária - Veículo - Mora -

Notificação extrajudicial - Entrega pessoal -
Desnecessidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Alienação fiduciária - Veículo - Venda pelo credor
- Preço vil - Inadmissibilidade . . . . . . . . . 161

Programa de computador - Utilização sem
licença - Vistoria - Indenização . . . . . . . 125

CADASTRO DE INADIMPLENTES
Inscrição indevida de nome - Indenização -

Dano moral - Boleto bancário - Pagamento
em banco diverso - Repasse - Erro  . . . . 86

- B -

- C -
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Inscrição indevida de nome - Indenização - Dano
moral - Telefonia móvel - Habilitação por ter-
ceiro falsário - Indenização - Dano moral  . 81

Tutela antecipada - Exclusão de nome -
Cadastro de inadimplentes - Dívida paga -
Possibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

CARTÃO BANCÁRIO - Vide: Furto

CASAMENTO
Regime de bens - Alteração - Autorização judi-

cial - Art. 1.639, § 2º, c/c o art. 2.035 do
CC/2002 - Aplicação imediata (STJ) . . . 412

CAUSA DE AUMENTO DE PENA
Roubo - Arma de fogo - Potencialidade lesiva -

Perícia - Concurso de pessoas . . . . . . . 318

CAUSA DE PEDIR
Inovação recursal - Impossibilidade - Duplo

grau de jurisdição  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

CENTRO COMERCIAL - Vide: Condomínio

CERCEAMENTO DE DEFESA
Não-ocorrência - Citação - Ausência - Compa-

recimento espontâneo do réu  . . . . . . . . 334

Nulidade - Intimação por edital - Pronúncia -
Réu - Domicílio conhecido - Habeas corpus
- Concessão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

CERTEZA
Liquidez - Ausência - Contrato de consórcio -

Título executivo extrajudicial - Não-caracte-
rização - Embargos do devedor - Proce-
dência do pedido . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

CERTIDÃO DE ÓBITO
Retificação - Registro civil - Erro - Indicação de

profissão - Prova testemunhal - Admis-
sibilidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

CHEQUE
Empréstimo - Portador de boa-fé - Exigibilidade

- Execução  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE
Reincidência - Circunstância atenuante - Não-

capitulação na denúncia - Sentença -
Reconhecimento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE
Confissão espontânea - Latrocínio - Concurso

de pessoas - Co-autoria - Participação -
Não-ocorrência  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

Não-capitulação na denúncia - Sentença -
Reconhecimento - Circunstância agravante -
Reincidência  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
Responsabilidade do cargo - Descabimento -

Art. 1º do Decreto-lei 201/67 - Prefeito -
Elementar do crime (STF)  . . . . . . . . . . 429

CIRURGIA
Obrigação de meio - Erro médico - Culpa - Nexo

causal - Ausência de prova . . . . . . . . . . 171

CITAÇÃO
Ausência - Comparecimento espontâneo do réu -

Cerceamento de defesa - Não-ocorrência . 334

Herdeiro - Inexistência de inventário - Embargos
do devedor - Ilegitimidade ativa . . . . . . . . 192

Nulidade - Não-ocorrência - Irregularidade -
Ausência de prejuízo - Ampla defesa  . . 193

Réu - Lugar incerto e não sabido - Crime de
menor potencial ofensivo - Competência -
Juizado Especial Criminal - Remessa dos
autos ao Juízo Comum . . . . . . . . . . . . . 288

CITAÇÃO POR EDITAL
Execução fiscal - Taxa de fiscalização de anún-

cios - Legalidade - Poder de polícia -
Prescrição - Não-ocorrência  . . . . . . . . . 224

CLÁUSULA ABUSIVA
Nulidade - Prestação de serviços educacionais

- Estabelecimento de ensino superior -
Mensalidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . 113, 122

Revisão - Arrendamento mercantil - Código de
Defesa do Consumidor - Aplicabilidade . . 153

CLÁUSULA CONTRATUAL
Nulidade - Foro de eleição - Competência -

Declinação de ofício - Mútuo - Prestação de
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serviços educacionais - Relação de con-
sumo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Nulidade - Prestação de serviços educacionais
- Estabelecimento de ensino superior -
Mensalidade - Cláusula abusiva  . 113 , 122

CLÁUSULA RESOLUTIVA
Rescisão contratual - Inadimplemento -

Promessa de compra e venda - Imóvel -
Mora - Notificação - Necessidade . . . . . . 67

COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL
Ausência de prova - Latrocínio - Concurso de

pessoas - Co-autoria - Participação - Não-
ocorrência 349

CO-AUTORIA
Participação - Não-ocorrência - Coação irre-

sistível - Ausência de prova  . . . . . . . . . 349

COBRANÇA
Aluguel - Despejo por falta de pagamento -

Cumulação de pedidos - Purga da mora . 147

Vide também: Ação de cobrança

CÓDIGO CIVIL/1916
Art. 66, III, 67 e 632 - Condomínio - Extinção -

Imóvel - Bem indivisível - Pessoa jurídica de
direito público - Fração ideal - Alienação judi-
cial - Possibilidade (STJ)  . . . . . . . . . . . 404

Art. 1.454 - Seguro - Veículo - Agravamento do
risco - Embriaguez - Improcedência do pedido
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Art. 1.775 - Curatela - Nomeação da irmã pater-
na - Recurso - Interposição pela filha -
Direito de preferência - Inexistência -
Interesse do interditado . . . . . . . . . . . . . 211

Desconsideração de negócio jurídico - Figura
inexistente à luz do Código Civil de 1916 -
Pretendida aplicação de norma antielisão
ainda ineficaz por falta de regulamentação -
Impossibilidade de o Banco Central estender
a aplicação de sanções próprias da legis-
lação financeira a supostas infrações tribu-
tárias - Violação dos limites de sua com-

petência - Inteligência da Lei Complementar
nº 104/01, artigos 13 a 19 da MP nº 66/02 e
44, § 4º, da Lei 4.595/64 - Parecer - Ives
Gandra da Silva Martins (doutrina)  . . . . . 19

CÓDIGO CIVIL/2002
Arts. 101 e 1.322 - Condomínio - Extinção -

Imóvel - Bem indivisível - Pessoa jurídica de
direito público - Fração ideal - Alienação judi-
cial - Possibilidade (STJ)  . . . . . . . . . . . 404

Art. 478 - Inaplicabilidade - Compra e venda -
Safra futura - Ataque de praga na lavoura -
Imprevisibilidade - Não-caracterização -
Rescisão - Improcedência do pedido  . . 230

Art. 768 - Seguro - Veículo - Agravamento do
risco - Embriaguez - Improcedência do pedido
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Art. 1.336, III - Condomínio - Fachada de prédio
- Alteração significativa - Obrigação de des-
fazer a obra - Multa . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Art. 1.639, § 2º, c/c o art. 2.035 - Aplicação ime-
diata - Casamento - Regime de bens -
Alteração (STJ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

Art. 1.723, § 1º - União estável - Imóvel -
Aquisição por um dos companheiros em nome
de terceiro - Simulação - Nulidade  . . . . . 276

Art. 2.028 - Prazo - Prescrição - CC/2002 -
Termo inicial - Aplicação da lei nova . . . 138

Lei de Usura - Aplicabilidade - Proposta de
abertura de conta corrente - Contrato
bancário - Ausência - Taxa de juros - Não-
estipulação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Aplicabilidade - Arrendamento mercantil -

Cláusula abusiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Aplicabilidade - Prestação de serviços educa-
cionais - Cláusula contratual - Foro de eleição
- Competência - Declinação de ofício  . . . 166

Aplicabilidade - Prestação de serviços edu-
cacionais - Mensalidade - Cláusula abusi-
va  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 , 122
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Art. 4º, III, e 51, IV - Princípio da boa-fé objetiva
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão -
Veículo - Venda pelo credor - Preço vil -
Inadmissibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

CÓDIGO DE ÉTICA
Prontuário médico - Autorização do paciente -

Não-ocorrência - Ética médica - Violação -
Requisição judicial - Impossibilidade  . . 180

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Art. 20, § 3º - Honorários de advogado - Valor -

Critério de fixação . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Art. 20, § 4º, do CPC - Honorários de advogado
- Fixação - Fazenda Pública  . . . . . . . . . 254

Art. 273, § 7º - Tutela antecipada - Medida
cautelar - Sustação de protesto - Fungi-
bilidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

- Art. 649, X - Imóvel rural - Impenhorabilidade -
Ausência de requisitos  . . . . . . . . . . . . . . 62

Art. 659, § 5º - Intimação do executado -
Nomeação do depositário - Ausência -
Irregularidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Art. 702 - Execução - Acordo extrajudicial - Homo-
logação - Suspensão do processo . . . . . . . 75

O regime do recurso de agravo e suas alte-
rações: do CPC de 1973 até a Lei 11.187/05
- Érico Andrade (doutrina) . . . . . . . . . . . . 37

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
Art. 312 - Prisão preventiva - Requisitos -

Receptação qualificada - Crime continuado -
Habeas corpus - Denegação  . . . . . . . . 300

Art. 383 - Emendatio libelli - Racismo - Ofensa
à honra - Injúria qualificada - Desclas-
sificação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Art. 385 - Ação penal pública - Circunstâncias
agravante e atenuante - Não-capitulação na
denúncia - Sentença - Reconhecimento  . 328

Art. 386, VI - Absolvição - Dano qualificado -Perícia
- Não-realização - Materialidade - Ausência de
prova - Culpa - Ilícito civil  . . . . . . . . . . . . . . 315

Art. 386, VI - Insuficiência de prova - Tráfico de
entorpecentes - Absolvição . . . . . . . . . . 358

Art. 502 - Instrução criminal - Quebra do sigilo
bancário  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
Multa - Ação anulatória - Notificação válida -

Não-ocorrência - Princípios do contraditório
e da ampla defesa  . . . . . . . . . . . . . . . . 144

CÓDIGO FLORESTAL
Imóvel rural - Inexistência de floresta - Reserva

legal - Averbação - Registro de imóveis -
Desnecessidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

CÓDIGO PENAL
Art. 140, § 3º - Injúria qualificada - Ofensa à honra

- Racismo - Desclassificação - Emendatio
libelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Art. 157, § 2º - Roubo qualificado - Arma de
fogo - Potencialidade lesiva - Perícia -
Concurso de pessoas  . . . . . . . . . . . . . . 318

Art. 159 - Extorsão mediante seqüestro - Autoria
- Participação - Valoração da prova - Habeas
corpus - Inadmissibilidade  . . . . . . . . . . 297

Ar. 163, parágrafo único - Dano qualificado -
Substância inflamável - Dolo - Culpa - Ilícito
civil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Arts. 180 e 311 - Receptação - Adulteração de
sinal identificador de veículo automotor -
Concurso material . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

Arts. 304 e 311 - Uso de documento falso -
Adulteração de sinal identificador de veículo
automotor - Condenação  . . . . . . . . . . . 334

Art. 307 - Falsa identidade - Prisão em flagrante
- Princípio da ampla defesa - Absolvição -
Voto vencido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
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Art. 311 - Adulteração de sinal identificador de
veículo automotor - Troca de placas - Dolo -
Condenação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

Art. 317, § 1º - Corrupção passiva - Absolvição
- Detetive - Polícia Civil - Ato de ofício -
Prisão em flagrante - Lavratura - Não-reali-
zação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Arts. 173 e 174 - Execução fiscal - Citação por

edital - Interrupção - Prescrição - Não-ocor-
rência  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

COMODATO
Imóvel - Má conservação da rede elétrica -

Indenização - Danos morais e materiais - Ato
ilícito - Não-configuração - - Improcedência
do pedido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

COMPETÊNCIA JURISDICIONAL
Juizado Especial Criminal - Crime de menor

potencial ofensivo - Réu - Lugar incerto e
não sabido - Remessa dos autos ao Juízo
Comum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

COMPLEMENTAÇÃO DE ALIMENTOS - Vide:
Alimentos

COMPRA E VENDA
Imóvel - Inadimplemento do contrato - Rescisão

contratual - Não-ocorrência - Esbulho - Não-
caracterização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Safra futura - Ataque de praga na lavoura -
Imprevisibilidade - Não-caracterização -
Rescisão contratual - Improcedência do
pedido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Veículo - Detran - Transferência - Não-ocorrência
- Multa de trânsito - Adquirente - Negligência -
Indenização - Dano moral  . . . . . . . . . . . . . 73

Veículo - Reserva de domínio - Mora do devedor
- Esbulho - Reintegração de posse  . . . . 273

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
Vide: Promessa de compra e venda

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
Transporte coletivo - Indenização - Acidente de

trânsito - Responsabilidade objetiva . . . . 91

CONCURSO DE PESSOAS
Arma de fogo - Posse da res - Roubo qualificado

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

Arma de fogo - Potencialidade lesiva - Perícia -
Roubo qualificado  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

Co-autoria - Participação - Não-ocorrência -
Latrocínio - Coação irresistível - Ausência de
prova  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

CONCURSO MATERIAL
Receptação - Adulteração de sinal identificador

de veículo automotor  . . . . . . . . . . . . . . 330

CONCURSO PÚBLICO
Edital - Alteração - Lei nova - Inaplicabilidade

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Médico - Oficial do quadro de saúde do Corpo
de Bombeiros - Limite de idade -
Descabimento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

Servidor público aposentado - Proventos -
Renúncia - Aprovação em novo concurso -
Posse - Direito líquido e certo  . . . . . . . . 53

Vide também: Servidor público

CONDENAÇÃO
Adulteração de sinal identificador de veículo

automotor - Troca de placas - Dolo -
Condenação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

Apropriação indébita - Confissão extrajudicial -
Retratação - Valoração da prova  . . . . . 343

Crime contra as relações de consumo -
Mercadoria em desacordo com as pres-
crições legais - Exposição à venda - Merca-
doria imprópria para o consumo . . . . . . 302

Latrocínio - Concurso de pessoas - Co-autoria -
Participação - Não-ocorrência - Coação irre-
sistível - Ausência de prova  . . . . . . . . . 349

Receptação - Adulteração de sinal identificador de
veículo automotor - Concurso material  . . .330
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Roubo qualificado - Arma de fogo - Concurso de
pessoas - Autoria - Confissão extrajudicial -
Delação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

Tráfico de entorpecentes - Crime de ação múlti-
pla - Fornecimento gratuito - Aliciamento de
usuários - Uso de entorpecentes - Desclas-
sificação - Impossibilidade  . . . . . . . . . . 337

CONDIÇÃO DA AÇÃO - Vide: Interesse
processual, Legitimatio ad causam

CONDOMÍNIO
Encargos condominiais - Taxa de condomínio -

Centro comercial - Convenção de con-
domínio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Extinção - Imóvel - Bem indivisível - Pessoa
jurídica de direito público - Fração ideal -
Alienação judicial - Autorização legislativa -
Prescindibilidade (STJ)  . . . . . . . . . . . . . 404

Fachada de prédio - Alteração significativa - Art.
1.336, III do CC/2002 - Infração  . . . . . . 109

CONEXÃO
Ação revisional de contrato - Execução por títu-

lo extrajudicial - Suspensão do processo -
Impropriedade - Penhora - Embargos do
devedor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

CONFISSÃO ESPONTÂNEA
Reconhecimento - Latrocínio - Concurso de

pessoas - Co-autoria - Participação - Não-
ocorrência  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

Retratação - Valoração da prova - Apropriação
indébita - Condenação  . . . . . . . . . . . . . 343

CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
Delação - Autoria - Prova - Condenação . . 318

Retratação - Ônus da prova - Roubo qualificado
- Condenação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Investigação de paternidade - Petição de he-

rança - Alimentos - Cumulação de pedidos -
Inventário - Encerramento - Foro - Domicílio
do alimentando (STJ)  . . . . . . . . . . . . . . 381

CONSÓRCIO
Título executivo extrajudicial - Não-caracteriza-

ção - Ausência de liquidez e certeza -
Embargos do devedor - Procedência do
pedido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

CONSTITUIÇÃO EM MORA - Vide: Mora

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
Art. 285 - Servidor público - Quadro de magistério

- Exercício de atividade diversa - Tempo de
serviço - Contagem proporcional  . . . . . . . 265

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 5º, XXXV - Art. 57, § 6º, da Lei 5.250/67 -

Não-recepção - Recurso - Depósito prévio 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Art. 7º, IV - Indenização - Dano moral - Salário
mínimo - Vinculação - Vedação  . . . . . . . 86

Art. 37, XVI e XVII - Acumulação remunerada -
Professor - Três cargos públicos -
Inviabilidade - Direito adquirido - Inexistência
(STF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

Art. 37, § 6º - Concessionária de serviço públi-
co - Transporte coletivo - Responsabilidade
objetiva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Art. 207 - Universidade - Autonomia - Mensalidade
- Cláusula abusiva - Código de Defesa do
Consumidor - Aplicabilidade  . . . . . . . . . . . 122

CONSTRANGIMENTO ILEGAL
Habeas corpus - Concessão - Prisão preventiva

- Ausência de requisitos  . . . . . . . . . . . . 340

CONSTRUÇÃO CIVIL
Prestação de serviço sob forma de trabalho

pessoal - Engenheiro - Sócio majoritário -
ISS - Faturamento mensal do sócio  . . . 235

CONSTRUÇÃO IRREGULAR
Ausência de projeto - Código de obras do

município - Inobservância - Nunciação de
obra nova - Demolição - Cumulação de pedi-
dos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

CONSUMAÇÃO - Vide: Crime consumado
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CONTA CORRENTE
Proposta de abertura de conta corrente -

Ação monitória - Embargos - Contrato
bancário - Ausência - Taxa de juros - Não-
estipulação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

CONTRATO BANCÁRIO
Ausência - Proposta de abertura de crédito -

Taxa de juros - Não-estipulação - Embargos
- Ação monitória  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174

CONTRATO - Vide: Ação revisional de contrato,
Alienação fiduciária, Arrendamento mercan-
til, Arrendamento rural, Cláusula abusiva,
Cláusula contratual, Cláusula resolutiva,
Comodato, Compra e venda, Consórcio,
Contrato bancário, Contrato de trabalho,
Empreitada, Financiamento, Mútuo, Presta-
ção de serviço, Prestação de serviços edu-
cacionais, Promessa de compra e venda,
Seguro, Vôo internacional

CONTRATO DE EMPREITADA - Vide:
Empreitada

CONTRATO DE MÚTUO - Vide: Mútuo

CONTRATO DE TRABALHO
Programa de computador - Titularidade -

Empregador - Art. 4º da Lei 9.609/98  . . . 59

CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO - Vide:
Condomínio

CORREÇÃO MONETÁRIA
Inaplicabilidade - ICMS - Crédito extemporâneo

- Natureza contábil e escritural  . . . . . . . 245

Termo inicial - Indenização - Dano moral -
Acidente de trânsito - Concessionária de
serviço público  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

CORRUPÇÃO PASSIVA
Detetive - Polícia Civil - Ato de ofício - Prisão em

flagrante - Lavratura - Não-realização -
Crime impossível - Absolvição  . . . . . . . 323

CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Descabimento - Energia elétrica - Estabe-

lecimento comercial (STF)  . . . . . . . . . . 425

Estorno proporcional - Princípio da não-cumula-
tividade - ICMS - Base de cálculo - Redução
na saída de mercadoria  . . . . . . . . . . . . 245

CRIME CONSUMADO
Crime contra as relações de consumo -

Mercadoria em desacordo com as pre-
scrições legais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

Roubo qualificado - Arma de fogo - Concurso de
pessoas - Posse da res  . . . . . . . . . . . . 365

CRIME CONTINUADO
Receptação qualificada - Prisão preventiva -

Requisitos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - Vide: Corrupção passiva

CRIME CONTRA A FLORA
Delito de menor potencial ofensivo -

Competência - Juizado Especial Criminal -
Réu - Lugar incerto e não sabido - Remessa
dos autos ao Juízo Comum  . . . . . . . . .288

CRIME CONTRA A HONRA - Vide: Injúria quali-
ficada

CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL
Atentado violento ao pudor - Ação penal pública

- Representação - Decadência - Prazo  . 325

CRIME CONTRAAS RELAÇÕES DE CONSUMO
Mercadoria em desacordo com as prescrições

legais - Exposição à venda - Mercadoria
imprópria para o consumo - Condenação 302

CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE
Infração penal de menor potencial ofensivo -

Competência - Juizado Especial Criminal -
Réu - Lugar incerto e não sabido - Remessa
dos autos ao Juízo Comum  . . . . . . . . . 288

Pessoa jurídica - Sujeito ativo - Impossibilidade
(STJ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - Vide:
Apropriação indébita, Estelionato, Furto,
Receptação, Receptação qualificada
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CRIME CONTRA OS COSTUMES - Vide:
Atentado violento ao pudor

CRIME DE DANO - Vide: Dano qualificado

CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO -
Vide: Juizado Especial Criminal

CRIME DE RESPONSABILIDADE
Prefeito - Elementar do crime - Art. 1º do

Decreto-lei 201/67 - Circunstância judicial -
Responsabilidade do cargo - Descabimento
(STF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430

CRIME HEDIONDO - Vide: Extorsão mediante
seqüestro, Latrocínio

CRIME IMPOSSÍVEL
Corrupção passiva - Absolvição - Detetive -

Polícia Civil - Ato de ofício - Prisão em fla-
grante - Lavratura - Não-realização  . . . 323

CRIME QUALIFICADO - Vide: Dano qualifica-
do, Injúria qualificada, Receptação qualifica-
da, Roubo qualificado

CULPA
Ausência - Empregador - Transporte coletivo -

Assalto - Morte de motorista - Caso fortuito
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Culpa exclusiva do correntista - Cartão bancário
- Furto - Saque - Bloqueio tardio  . . . . . 178

Nexo causal - Ausência de prova - Erro médico
- Cirurgia - Obrigação de meio  . . . . . . . 171

Poder Público - Omissão - Deslizamento de
terra - Indenização - Dano moral  . . . . . 132

Substância inflamável - Ilícito civil - Dano quali-
ficado - Absolvição  . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Vide também: Negligência

CULPA PRESUMIDA
Acidente de trânsito - Concessionária de

serviço público - Transporte coletivo -
Responsabilidade objetiva  . . . . . . . . . . . 91

CUMULAÇÃO DE PEDIDOS
Despejo por falta de pagamento - Cobrança -

Aluguel - Purgação da mora . . . . . . . . . 147

Investigação de paternidade - Petição de he-
rança - Alimentos - Cumulação de pedidos -
Inventário - Encerramento - Foro - Domicílio
do alimentando (STJ)  . . . . . . . . . . . . . . 381

Investigação de paternidade - Petição de he-
rança - Busca da verdade real - Perícia -
DNA - Determinação de ofício  . . . . . . . 129

Nunciação de obra nova - Demolição - Cons-
trução irregular - Ausência de projeto - Con-
clusão da obra após embargo judicial . . . 142

CURATELA
Nomeação da irmã paterna - Recurso - Inter-

posição pela filha - Direito de preferência -
Inexistência - Interesse do interditado  . . . 211

CUSTAS
Impossibilidade - Estado - Condenação - Ação

ordinária - Restabelecimento de aposenta-
doria - Servidor público . . . . . . . . . . . . . 265

DANO ESTÉTICO
Dano moral - Cumulação - Impossibilidade -

Dano material - Acidente de trânsito -
Comunicação imediata à seguradora -
Ausência - Irrelevância  . . . . . . . . . . . . . 157

DANO MATERIAL
Dano moral - Indenização - Agente público -

Declaração - Imprensa - Desqualificação de
serviço prestado por pessoa jurídica - Fun-
dação - Responsabilidade objetiva . . . . 206

Dano moral - Indenização - Ato ilícito - Não-con-
figuração - Imóvel dado em comodato -
Incêndio - Má conservação da rede elétrica -
Improcedência do pedido  . . . . . . . . . . . 193

Dano moral - Indenização - Cartão bancário -
Furto - Bloqueio tardio - Saque - Banco -
Ausência de culpa . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

- D -
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Dano moral - Indenização - Erro médico -
Cirurgia - Obrigação de meio - Culpa - Nexo
causal - Ausência de prova . . . . . . . . . . 171

Dano moral - Indenização - Imprensa -
Entrevista - Autor de declarações ofensivas -
Legitimidade passiva  . . . . . . . . . . . . . . 105

Dano moral - Indenização - Transporte coletivo
- Assalto - Motorista - Morte - Caso fortuito
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

Dano moral - Indenização - Vereador - Imprensa
- Liberdade de manifestação do pensamento
- Improcedência do pedido  . . . . . . . . . . . . 77

Danos morais e estéticos - Cumulação -
Impossibilidade - Acidente de trânsito -
Comunicação imediata à seguradora -
Ausência - Irrelevância  . . . . . . . . . . . . . 157

DANO MORAL
Dano estético - Cumulação - Impossibilidade -

Dano material - Indenização - Acidente de
trânsito -Comunicação imediata à segurado-
ra - Ausência - Irrelevância  . . . . . . . . . . 157

Dano material - Indenização - Agente público -
Declaração - Imprensa - Desqualificação de
serviço prestado por pessoa jurídica -
Fundação - Responsabilidade objetiva . 206

Dano material - Indenização - Ato ilícito - Não-
configuração - Imóvel dado em comodato -
Incêndio - Má conservação da rede elétrica -
Improcedência do pedido  . . . . . . . . . . . 193

Dano material - Indenização - Cartão bancário -
Furto - Bloqueio tardio - Saque - Banco -
Ausência de culpa . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Dano material - Indenização - Erro médico -
Cirurgia - Obrigação de meio - Culpa - Nexo
causal - Ausência de prova . . . . . . . . . . 171

Dano material - Indenização - Imprensa -
Entrevista - Autor de declarações ofensivas -
Legitimidade passiva  . . . . . . . . . . . . . . 105

Dano material - Indenização - Transporte cole-
tivo - Assalto - Motorista - Morte - Caso
fortuito  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Dano material - Indenização - Vereador -
Imprensa - Liberdade de manifestação do
pensamento - Improcedência do pedido . . 77

Indenização - Dano moral - Acidente de trânsito -
Transporte coletivo - Concessionária de serviço
público - Responsabilidade objetiva  . . . . . . 91

Indenização - Dano moral - Cadastro de inadim-
plentes - Inscrição indevida de nome -
Boleto bancário - Pagamento em banco
diverso - Repasse - Erro . . . . . . . . . . . . . 86

Indenização - Dano moral - Cadastro de inadim-
plentes - Inscrição indevida de nome -
Telefonia móvel - Habilitação por terceiro fal-
sário  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Indenização - Morte de filho - Deslizamento de
terra - Poder Público - Omissão - Culpa 132

Indenização - Veículo - Venda - Detran -
Transferência - Não-ocorrência - Multa de
trânsito - Adquirente - Negligência  . . . . . 73

DANO QUALIFICADO
Substância inflamável - Dolo - Culpa - Ilícito civil

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

DÉBITO FISCAL
ISS - Construção civil - Prestação de serviço sob

forma de trabalho pessoal - Engenheiro - Sócio
majoritário - Faturamento mensal  . . . . . . 235

DECADÊNCIA
Extinção da punibilidade - Injúria qualificada -

Ação penal privada - Ausência de queixa -
Nulidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Não-ocorrência - Retificação de aposentadoria -
Ato complexo - Tribunal de Contas -
Ausência de manifestação  . . . . . . . . . . 265

Prazo - Administração Pública - Servidor públi-
co - Aposentadoria - Modificação posterior -
Proventos - Recomposição . . . . . . . . . . 279
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Prazo - Atentado violento ao pudor - Ação penal
pública - Representação  . . . . . . . . . . . . 325

Prazo - Prorrogação - Inviabilidade - Mandado
de segurança - Extinção do processo  . 270

DECISÃO ULTRA PETITA
Não-configuração - Ação monitória - Embargos

- Proposta de abertura de contra corrente -
Taxa de juros - Não-estipulação - Fixação -
Pedido do embargante  . . . . . . . . . . . . . 174

DECRETO
n. 22.626/33, art. 1º, § 3º - Taxa de juros - Esti-

pulação - Proposta de abertura de conta cor-
rente - Contrato bancário - Ausência  . . 174

DECRETO-LEI
n. 201/67, art. 1º - Prefeito - Elementar do crime

- Circunstância judicial -Responsabilidade
do cargo - Descabimento (STF)  . . . . . . 429

n. 406/68, art. 9º e §§ 1º e 3º - ISS - Prestação
de serviço sob forma de trabalho pessoal -
Engenheiro - Responsável técnico - Sócio
majoritário - Faturamento mensal . . . . . 235

n. 745/69, art. 1º - Notificação - Constituição em
mora - Rescisão contratual - Inadimplemento
- Promessa de compra e venda  . . . . . . . . 67

n. 911/69, art. 2º - Alienação fiduciária - Busca e
apreensão - Veículo - Venda pelo credor -
Preço vil - Inadmissibilidade  . . . . . . . . . 161

n. 20.910/32 - Inaplicabilidade - Desapropriação
indireta - Prescrição - Prazo - Súmula 119 do
STJ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

DEFENSOR PÚBLICO
Audiência - Instrução criminal - Oitiva de teste-

munha - Princípio da identidade física -
Inaplicabilidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

DEFESA DA MEAÇÃO - Vide: Meação

DELAÇÃO - Vide: Prova

DEMOLIÇÃO
Nunciação de obra nova - Cumulação de pedidos

- Construção irregular - Ausência de projeto -
Conclusão da obra após embargo judicial . 142

DENÚNCIA
Aditamento - Fundamentação - Desneces-

sidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

Circunstâncias agravante e atenuante - Não-
capitulação - Sentença - Reconhecimento -
Furto - Ação penal pública - Art. 385 do CPP
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

Inépcia - Crime contra o meio ambiente -
Pessoa jurídica - Sujeito ativo - Impos-
sibilidade (STJ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

DENUNCIAÇÃO DA LIDE
Descabimento - Estipulante - Seguro de vida

em grupo - Ação de cobrança - Ilegitimidade
passiva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Seguradora - Indenização - Danos morais e
estéticos - Cumulação - Impossibilidade -
Dano material - Acidente de trânsito  . . 157

DEPENDENTE
Exclusão - Ipsemg - Lei nova - Ofensa ao ato

jurídico perfeito - Mandado de segurança -
Concessão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

DEPOSITÁRIO
Ausência de nomeação - Irregularidade -

Penhora - Intimação do executado - Art. 659,
§ 5º, do CPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
Indenização - Dever do Estado - Prescrição -

Prazo - Súmula 119 do STJ  . . . . . . . . . 198

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME
Impossibilidade - Homicídio - Tentativa - Lesão

corporal - Materialidade - Autoria - Prova -
Pronúncia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Impossibilidade - Tráfico de entorpecentes -
Crime de ação múltipla - Fornecimento gra-
tuito - Aliciamento de usuários - Uso de
entorpecentes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

Racismo - Ofensa à honra - Injúria qualificada -
Emendatio libelli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA

Ausência de requisitos - Sócio - Ilegitimidade
passiva - Ação monitória . . . . . . . . . . . . . 65
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Requisitos - Prova - Sociedade comercial -
Desvio de finalidade - Sócio - Confusão
patrimonial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

DESERÇÃO
Não-ocorrência - Ausência de preparo - Recurso

- Assistência judiciária - Deferimento  . . . 202

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
Cobrança - Aluguel - Cumulação de pedidos -

Purgação da mora  . . . . . . . . . . . . . . . . 147

DESVIO DE FINALIDADE - Vide:
Desconsideração da personalidade jurídica

DETENÇÃO - Vide: Pena de detenção

DETETIVE - Vide: Polícia Civil

DETRAN
Registro facultativo - Contrato de compra e venda

- Veículo - Reserva de domínio - Mora do deve-
dor - Esbulho - Reintegração de posse . . 273

Veículo - Transferência - Não-ocorrência - Multa
de trânsito - Adquirente - Negligência -
Indenização - Dano moral . . . . . . . . . . . . 73

DEVIDO PROCESSO LEGAL
Inquérito policial - Declaração do acusado -

Desnecessidade - Ministério Público - Opinio
delicti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

Não-observância - Ato administrativo -
Anulação - Regime de previdência social -
Servidor público - Exclusão - Mandado de
segurança - Concessão  . . . . . . . . . . . . 214

Princípio da ampla defesa - Pronúncia - Intimação
por edital - Réu - Domicílio conhecido -
Habeas corpus - Concessão  . . . . . . . . . . 291

DIREITO ADQUIRIDO
Inexistência - Professor - Acumulação remune-

rada - Três cargos públicos - Inviabilidade
(STF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

DIREITO AUTORAL
Programa de computador - Utilização sem

licença - Reprodução - Ausência de prova -
Sanção civil - Indenização  . . . . . . . . . . 125

DIREITO DE PREFERÊNCIA
Inexistência - Curatela - Nomeação da irmã

paterna - Recurso - Interposição pela filha -
Interesse do interditado . . . . . . . . . . . . . 211

DIREITO LÍQUIDO E CERTO
Violação - Servidor público - Aposentadoria -

Proventos - Renúncia - Aprovação em novo
concurso - Posse - Impedimento - Mandado
de segurança - Concessão . . . . . . . . . . . 53

DNA - Vide: Exame de DNA

DOCUMENTO
Documento em língua estrangeira - Assistência

judiciária - Nomeação de tradutor - Acesso à
justiça  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

DÓLAR - Vide: Moeda estrangeira

DOLO
Adulteração de sinal identificador de veículo auto-

motor - Troca de placas - Condenação  . . 332

Crime de dano - Culpa - Ilícito civil  . . . . . . 315

DOMICÍLIO
Domicílio conhecido - Réu - Pronúncia - Intimação

por edital - Cerceamento de defesa - Habeas
corpus - Concessão . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

DPVAT
Seguro obrigatório - Acidente de trânsito - Dedução

- Não-cabimento - Indenização  . . . . . . . . . 157

Seguro obrigatório - Acidente de trânsito -
Incapacidade laborativa permanente  . . 101

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
Recurso - Causa de pedir - Inovação - Impos-

sibilidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

EDITAL
Concurso público - Alteração - Lei nova -

Inaplicabilidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

EMBARGOS
Ação monitória - Proposta de abertura de conta

corrente - Contrato bancário - Ausência -
Taxa de juros - Não-estipulação  . . . . . . 174

- E -
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Requisitos - Rediscussão da matéria - Impos-

sibilidade (STJ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

EMBARGOS DE TERCEIRO
Penhora - Imóvel - Cônjuge - Defesa da meação

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

EMBARGOS DO DEVEDOR
Execução - Contrato de consórcio - Ausência de

liquidez e certeza - Título executivo extraju-
dicial - Não-caracterização  . . . . . . . . . . 183

Ilegitimidade ativa - Execução fiscal - Devedor -
Falecimento em momento anterior - Citação
de herdeiro - Inexistência de inventário 192

Penhora - Bem de família - Nomeação de
depositário - Ausência - Irregularidade -
Intimação do executado  . . . . . . . . . . . . . 95

Penhora - Execução - Suspensão do processo -
Impropriedade - Ação revisional de contrato -
Conexão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Sociedade comercial - Desconsideração da
personalidade jurídica - Requisitos - Prova
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

EMENDATIO LIBELLI
Racismo - Ofensa à honra - Injúria qualificada -

Desclassificação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

EMPREGADOR - Vide: Contrato de trabalho,
Transporte coletivo

EMPREITADA
Móvel - Defeito de acabamento - Abatimento do

preço - Valor - Liquidação por arbitramento 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232

EMPRESA DE TURISMO - Vide: Agência de
viagem

ENCARGOS CONDOMINIAIS - Vide: Condo-
mínio

ENERGIA ELÉTRICA
ICMS - Estabelecimento comercial - Crédito

tributário - Descabimento (STF)  . . . . . . 425

ENGENHEIRO - Vide: Prestação de serviço

ENTREVISTA
Imprensa - Autor de declarações ofensivas -

Indenização - Danos morais e materiais -
Legitimidade passiva  . . . . . . . . . . . . . . 105

ERRO MÉDICO
Indenização - Danos morais e materiais -

Cirurgia - Obrigação de meio - Culpa - Nexo
causal - Ausência de prova . . . . . . . . . . 171

ESBULHO
Não-caracterização - Compra e venda - Imóvel

- Inadimplemento - Rescisão contratual -
Não-ocorrência  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Reintegração de posse - Veículo - Compra e venda
- Reserva de domínio - Mora do devedor 273

ESCOLA PÚBLICA - Vide: Estabelecimento de
ensino

ESTABELECIMENTO COMERCIAL
ICMS - Energia elétrica - Crédito tributário -

Descabimento (STF) . . . . . . . . . . . . . . . 425

ESTABELECIMENTO DE ENSINO
Escola pública - Matrícula - Ensino de 1º grau

- Menor de sete anos - Direito constitu-
cional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238

Prestação de serviços educacionais - Mensalidade
escolar - Cláusula abusiva . . . . . . . . 113 , 122

ESTÁGIO PROBATÓRIO
Servidor público - Exoneração - Processo

administrativo - Necessidade  . . . . . . . . 254

ESTATUTO DO IDOSO
Fornecimento gratuito de medicamentos - Ação

civil pública - Ministério Público - Legitimidade
ativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

ESTELIONATO
Apropriação indébita - Instrução criminal - Quebra

do sigilo bancário - Possibilidade  . . . . . . 293

ÉTICA MÉDICA - Vide: Código de Ética
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EXAME DE DNA
Determinação de ofício - Investigação de pater-

nidade - Petição de herança - Cumulação de
pedidos - Busca da verdade real  . . . . . 129

EXECUÇÃO
Acordo extrajudicial - Homologação - Suspen-

são do processo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Embargos do devedor - Sociedade comercial -
Desconsideração da personalidade jurídica -
Requisitos - Prova . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Penhora - Imóvel rural - Bem de família -
Impenhorabilidade - Ausência de requisitos
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

EXECUÇÃO DA PENA
Regime penitenciário - Progressão - Juiz substitu-

to - Sentença - Ministério Público - Ausência de
recurso - Nova decisão - Impossibilidade 312

EXECUÇÃO FISCAL
Devedor - Falecimento em momento anterior -

Citação de herdeiro - Inexistência de inven-
tário - Embargos do devedor - Ilegitimidade
ativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Taxa de fiscalização de anúncios - Legalidade -
Poder de polícia - Base de cálculo  . . . . 224

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Cheque - Empréstimo - Portador de boa-fé -

Exigibilidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Contrato de consórcio - Título executivo extrajudi-
cial - Não-caracterização - Ausência de liqui-
dez e certeza - Embargos do devedor - Proce-
dência do pedido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Suspensão do processo - Impropriedade - Ação
revisional de contrato  . . . . . . . . . . . . . . .93

EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL
Penhora - Imóvel - Embargos de terceiro -

Cônjuge - Defesa da meação . . . . . . . . . 89

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
Prontuário médico - Autorização do paciente -

Não-ocorrência - Ética médica - Violação -
Requisição judicial - Impossibilidade  . . . . 180

EXIGIBILIDADE
Cheque - Empréstimo - Portador de boa-fé -

Execução  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

EXONERAÇÃO
Servidor público - Estágio probatório - Processo

administrativo - Necessidade - Ação anu-
latória - Portaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
Decadência -  Injúria qualificada - Ação penal pri-

vada - Ausência de queixa - Nulidade  . . 285

EXTINÇÃO DO PROCESSO
Embargos do devedor - Execução fiscal -

Herdeiro - Inexistência de inventário -
Ilegitimidade ativa  . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Mandado de segurança - Decadência - Prazo -
Prorrogação - Inviabilidade . . . . . . . . . . 270

Reintegração de posse - Compra e venda -
Imóvel - Inadimplemento - Rescisão contra-
tual - Não-ocorrência - Esbulho - Não-carac-
terização  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO
Autoria - Participação - Valoração da prova -

Habeas corpus - Inadmissibilidade . . . . 297

FALSA IDENTIDADE
Prisão em flagrante - Princípio da ampla defesa

- Absolvição - Voto vencido . . . . . . . . . . 361

FINANCIAMENTO
Financiamento agrícola - Imóvel rural - Penhora

- Ônus real - Não-impedimento - Bem de
família - Impenhorabilidade - Ausência de
requisitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

FORO
Domicílio do alimentando - Investigação de pater-

nidade - Petição de herança - Alimentos -
Cumulação de pedidos - Inventário -
Encerramento (STJ) . . . . . . . . . . . . . . . . 381

Foro de eleição - Onerosidade excessiva -
Prestação de serviços educacionais -
Competência - Declinação de ofício  . . . . 166

- F -
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FUNCIONÁRIO PÚBLICO
Detetive - Polícia Civil - Ato de ofício - Prisão em

flagrante - Lavratura - Não-realização -
Crime impossível - Absolvição  . . . . . . . 323

FUNDAÇÃO
Responsabilidade objetiva - Agente público -

Declaração - Desqualificação de serviço
prestado por pessoa jurídica - Indenização -
Danos morais e materiais  . . . . . . . . . . . 206

Servidor público - Professor - Acumulação
remunerada - Três cargos públicos -
Inviabilidade - Direito adquirido - Inexistência
(STF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

FUNGIBILIDADE - Vide: Princípio da fungibilidade

FURTO
Ação penal pública - Circunstâncias agravante

e atenuante - Não-capitulação na denúncia -
Sentença - Reconhecimento - Art. 385 do
CPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

Cartão bancário - Bloqueio tardio - Saque -
Banco - Ausência de culpa  . . . . . . . . . . 178

GREVE
Suspensão - Ação civil pública - Liminar -

Movimento posterior - Motivação diversa -
Nova apreciação judicial - Necessidade  . 150

HABEAS CORPUS
Concessão - Prisão preventiva - Ausência de

requisitos - Investigação criminal - Ministério
Público - Sigilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

Concessão - Pronúncia - Intimação por edital -
Réu - Domicílio conhecido - Cerceamento de
defesa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Concessão parcial - Apropriação indébita -
Estelionato - Instrução criminal - Quebra do
sigilo bancário - Possibilidade  . . . . . . . 293

Denegação - Extorsão mediante seqüestro -
Autoria - Participação - Valoração da prova -
Inadmissibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

Denegação - Receptação qualificada - Crime
continuado - Prisão preventiva - Requisitos 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

HERDEIRO
Ilegitimidade ativa - Embargos do devedor -

Execução fiscal - Citação - Inexistência de
inventário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Ilegitimidade ativa - Servidor público aposentado
- Proventos - Revisão - Direito personalíssimo
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Legitimidade ativa - Ação declaratória -
Nulidade - Ato processual - Inventário -
Ações ao portador - Venda a terceiro -
Reintegração de posse (STJ)  . . . . . . . . 395

Legitimidade ativa - Alvará judicial - Alienação -
Imóvel - Reserva de quinhão - Investigação
de paternidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

HOMICÍDIO
Motorista - Transporte coletivo - Assalto - Caso for-

tuito - Empregador - Ausência de culpa -
Indenização - Improcedência do pedido  . . 98

Tentativa - Lesão corporal - Desclassificação -
Impossibilidade - Materialidade - Autoria -
Prova - Pronúncia  . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

HOMOLOGAÇÃO
Acordo extrajudicial - Execução - Suspensão do

processo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

HONORÁRIOS DE ADVOGADO
Fazenda Pública - Fixação - Art. 20, § 4º, do

CPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Fixação - Indenização - Dano moral - Empresa
de turismo - Vôo internacional - Alteração -
Embarque - Não-ocorrência  . . . . . . . . . 177

Valor - Critério de fixação - Art. 20, § 3º, do CPC
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

ICMS
Base de cálculo - Redução na saída de merca-

doria - Estorno proporcional do crédito -
Princípio da não-cumulatividade . . . . . . 245

- G -

- H -
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Energia elétrica - Estabelecimento comercial -
Crédito tributário - Descabimento (STF)  . 425

ILEGITIMIDADE ATIVA - Vide: Legitimatio ad
causam

ILEGITIMIDADE PASSIVA - Vide: Legitimatio
ad causam

IMÓVEL RURAL - Vide: Bem imóvel

IMPENHORABILIDADE
Ausência de requisitos - Bem de família - Imóvel

rural  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Bem de família - Art. 1º da Lei 8.009/90 -
Embargos do devedor - Penhora - Nomeação
do depositário - Ausência - Irregularidade -
Intimação do executado . . . . . . . . . . . . . . 95

IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MER-
CADORIAS E SERVIÇOS - Vide: ICMS

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA - Vide: ISS

IMPRENSA
Agente público - Declaração - Desqualificação de

serviço prestado por pessoa jurídica -
Fundação - Responsabilidade objetiva  . . 206

Liberdade de manifestação do pensamento -
Matéria jornalística - Vereador - Indenização -
Danos morais e materiais - Não-configuração
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Ofensa à honra - Entrevista - Indenização - Danos
morais e materiais - Autor de declarações ofen-
sivas - Legitimidade passiva . . . . . . . . . . . 105

INADIMPLEMENTO
Contrato de compra e venda - Rescisão con-

tratual - Não-ocorrência - Esbulho - Não-ca-
racterização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Promessa de compra e venda - Imóvel -
Rescisão contratual - Cláusula resolutiva -
Mora - Notificação - Necessidade . . . . . . 67

INCAPACIDADE LABORATIVA
Incapacidade laborativa temporária - Perícia -

Auxílio-doença - Art. 62 da Lei 8.213/91  . . 70

Seguro obrigatório - DPVAT - Acidente de trânsito -
Indenização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

INCÊNDIO
Má conservação da rede elétrica - Imóvel dado

em comodato - Indenização - Danos morais
e materiais - Ato ilícito - Não-configuração -
Improcedência do pedido  . . . . . . . . . . . 193

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
Foro - Eleição - Onerosidade excessiva - Mútuo

- Prestação de serviços educacionais -
Relação de consumo - Competência -
Declinação de ofício  . . . . . . . . . . . . . . . 166

INCONSTITUCIONALIDADE
Art. 2ª, § 1º, da Lei 8.072/90 - Regime de

cumprimento da pena - Progressão - Voto
vencido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

INDENIZAÇÃO 
Dano moral - Acidente de trânsito - Transporte

coletivo - Concessionária de serviço público
- Responsabilidade objetiva  . . . . . . . . . . 91

Dano moral - Cadastro de inadimplentes -
Inscrição indevida de nome - Boleto
bancário - Pagamento em banco diverso -
Repasse - Erro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Dano moral - Cadastro de inadimplentes -
Inscrição indevida de nome - Telefonia
móvel - Habilitação por terceiro falsário  . 81

Dano moral - Empresa de turismo - Vôo inter-
nacional - Alteração - Embarque - Não-ocor-
rência  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Dano moral - Morte de filho - Deslizamento de
terra - Poder Público - Omissão - Culpa 132

Dano moral - Veículo - Venda - Detran -
Transferência - Não-ocorrência - Multa de
trânsito - Adquirente - Negligência  . . . . . 73

Danos morais e estéticos - Cumulação -
Impossibilidade - Dano material - Acidente
de trânsito - Comunicação imediata à segu-
radora - Ausência - Irrelevância  . . . . . . 157
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Danos morais e materiais - Agente público -
Declaração - Imprensa - Desqualificação de
serviço prestado por pessoa jurídica - Fun-
dação - Responsabilidade objetiva  . . . . . 206

Danos morais e materiais - Assalto - Transporte
coletivo - Motorista - Morte - Caso fortuito . 98

Danos morais e materiais - Ato ilícito - Não-con-
figuração - Imóvel dado em comodato -
Incêndio - Má conservação da rede elétrica -
Improcedência do pedido  . . . . . . . . . . . 193

Danos morais e materiais - Cartão bancário -
Furto - Bloqueio tardio - Saque - Banco -
Ausência de culpa . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Danos morais e materiais - Entrevista -
Imprensa - Autor de declarações ofensivas -
Legitimidade passiva  . . . . . . . . . . . . . . 105

Danos morais e materiais - Erro médico -
Cirurgia - Obrigação de meio - Culpa - Nexo
causal - Ausência de prova . . . . . . . . . . 171

Danos morais e materiais - Vereador - Imprensa
- Liberdade de manifestação do pensamen-
to - Improcedência do pedido  . . . . . . . . . 77

Dever do Estado - Desapropriação indireta - Pres-
crição - Prazo - Súmula 119 do STJ  . . . . . 198

Direito autoral - Programa de computador -
Utilização sem licença - Sanção civil -
Fixação - Art. 102 da Lei 9.610/98  . . . . 125

Seguro - Prescrição - Prazo - CC/2002 - Termo
inicial - Aplicação da lei nova  . . . . . . . . 138

Seguro obrigatório - DPVAT - Valor - Salário
mínimo - Art. 3º da Lei 6.194/74  . . . . . . 101

Tutela antecipada - Cadastro de inadimplentes -
Exclusão de nome - Dívida paga  . . . . . . 69

INÉPCIA DA INICIAL - Vide: Denúncia (STJ)

INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Desconsideração de negócio jurídico - Figura

inexistente à luz do Código Civil de 1916 -
Pretendida aplicação de norma antielisão

ainda ineficaz por falta de regulamentação -
Impossibilidade de o Banco Central estender
a aplicação de sanções próprias da legislação
financeira a supostas infrações tributárias -
Violação dos limites de sua competência -
Inteligência da Lei Complementar nº 104/01,
artigos 13 a 19 da MP nº 66/02 e 44, § 4º, da
Lei nº 4.595/64 - Parecer (doutrina) - Ives
Gandra da Silva Martins (doutrina)  . . . . . . 19

INJÚRIA QUALIFICADA
Ofensa à honra - Racismo - Desclassificação -

Emendatio libelli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

INPC
Reajuste de prestações - Arrendamento mer-

cantil - Captação de recursos no exterior -
Ausência de prova - Indexação ao dólar -
Cláusula abusiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

INQUÉRITO POLICIAL
Declaração do acusado - Desnecessidade -

Ministério Público - Opinio delicti  . . . . . 302

Ministério Público - Sigilo - Decretação - Pedido
de revogação - Indeferimento . . . . . . . . 340

INSS
Auxílio-doença - Restabelecimento - Prazo -

Obrigação de fazer - Multa  . . . . . . . . . . 229

INSTITUIÇÃO DE ENSINO - Vide:
Estabelecimento de ensino

INSTRUÇÃO
n. 153/85-Corregedoria Geral de Justiça -

Prontuário médico - Requisição - Interesse
público - Sigilo profissional  . . . . . . . . . . 180

INSTRUÇÃO CRIMINAL
Apropriação indébita - Estelionato - Quebra do

sigilo bancário - Possibilidade  . . . . . . . 293

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
Legalidade - Lei 9.296/94 - Receptação qualifica-

da - Crime continuado - Prisão preventiva -
Habeas corpus - Denegação  . . . . . . . . . 300

INTERDIÇÃO
Curatela - Nomeação da irmã paterna -

Recurso - Interposição pela filha - Direito de
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preferência - Inexistência - Interesse do
interditado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO
Matadouro municipal - Irregularidade - Ação civil

pública - Ministério Público - Legitimidade
ativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

INTERESSE PROCESSUAL
Legitimidade ativa - Ministério Público - Recurso

em favor do réu - Recurso da defesa -
Dualidade - Impossibilidade  . . . . . . . . . 358

INTERVENÇÃO CIRÚRGICA - Vide: Cirurgia

INTIMAÇÃO
Ausência - Nulidade - Perícia - Alvará judicial -

Alienação - Imóvel - Suposto herdeiro -
Reserva de quinhão - Investigação de pater-
nidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Executado - Penhora - Nomeação do
depositário - Ausência - Irregularidade . . 95

Intimação por edital - Réu - Domicílio conhecido
- Cerceamento de defesa - Habeas corpus -
Concessão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

INVENTÁRIO
Ação declaratória - Nulidade - Ato processual -

Ações ao portador - Venda a terceiro - Herdeiro
- Reintegração de posse (STJ)  . . . . . . . . 395

Encerramento - Investigação de paternidade -
Petição de herança - Alimentos - Cumulação
de pedidos - Foro - Domicílio do alimentan-
do (STJ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
Ministério Público - Sigilo - Decretação - Pedido

de revogação - Indeferimento . . . . . . . . 340

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
Petição de herança - Alimentos - Cumulação de

pedidos - Inventário - Encerramento - Foro -
Domicílio do alimentando (STJ)  . . . . . . 381

Petição de herança - Cumulação de pedidos -
Busca da verdade real - Perícia - DNA -
Determinação de ofício  . . . . . . . . . . . . . 129

Suposto herdeiro - Reserva de quinhão - Alvará
judicial - Alienação - Legitimidade ativa . . 188

IPSEMG
Filiado por dependência - Exclusão - Lei nova -

Ofensa ao ato jurídico perfeito - Mandado de
segurança - Concessão  . . . . . . . . . . . . 227

ISS
Base de cálculo - Pessoa jurídica de direito pri-

vado - Intermediação na área de saúde -
Caráter empresarial - Mandado de segu-
rança - Denegação  . . . . . . . . . . . . . . . . 258

Construção civil - Prestação de serviço sob forma
de trabalho pessoal - Engenheiro - Sócio
majoritário - Faturamento mensal  . . . . . . 235

Não-incidência - Serviço notarial e de registro -
Associação de classe - Legitimidade ativa . 140

JUIZ SUBSTITUTO - Vide: Sentença penal

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
Crime contra o meio ambiente - Infração penal

de menor potencial ofensivo - Réu - Lugar
incerto e não sabido - Remessa dos autos
ao Juízo Comum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

JULGAMENTO ULTRA PETITA - Vide:
Decisão ultra petita

JUROS
Taxa de juros - Não-estipulação - Proposta de

abertura de conta corrente - Ação monitória
- Embargos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

JUSTIÇA GRATUITA - Vide: Assistência judiciária

LATROCÍNIO
Concurso de pessoas - Co-autoria -

Participação - Não-ocorrência - Coação irre-
sistível - Ausência de prova  . . . . . . . . . 349

LAUDO PERICIAL
Indenização - Fixação do valor - Desapro-

priação indireta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

- J -

- L -
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Peritos oficiais - Presunção relativa - Conjunto
probatório  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

Subscrição por peritos não oficiais - Requisitos
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Vide também: Perícia

LDB
Art. 5º - Acesso ao ensino fundamental - Direito

público subjetivo - Matrícula - Estabelecimento
de ensino - Menor de sete anos . . . . . . . . 238

LEASING - Vide: Arrendamento mercantil

LEGALIDADE
Interceptação telefônica - Lei 9.296/94 -

Receptação qualificada - Crime continuado -
Prisão preventiva - Habeas corpus -
Denegação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

LEGÍTIMA DEFESA
Homicídio - Tentativa - Pronúncia - Lesão cor-

poral - Desclassificação - Impossibilidade -
Materialidade - Autoria - Prova  . . . . . . . 283

LEGITIMATIO AD CAUSAM
Ação civil pública - Estatuto do Idoso - Forne-

cimento gratuito de medicamentos - Minis-
tério Público - Legitimidade ativa  . . . . . 261

Ação civil pública - Interdição - Matadouro
municipal - Irregularidade - Ministério Público
- Legitimidade ativa  . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Ação de cobrança - Seguro de vida em grupo -
Estipulante - Ilegitimidade passiva - Denun-
ciação da lide - Descabimento  . . . . . . . 243

Ação declaratória - Nulidade - Ato processual -
Inventário - Ações ao portador - Venda a ter-
ceiro - Herdeiro - Reintegração de posse -
Legitimidade ativa - Sociedade anônima -
Ilegitimidade passiva (STJ) . . . . . . . . . . 395

Ação monitória - Desconsideração da persona-
lidade jurídica - Ausência de requisitos -
Sócio - Ilegitimidade passiva  . . . . . . . . . 65

Alimentos - Complementação - Avós -
Legitimidade passiva  . . . . . . . . . . . . . . 256

Associação de classe - Substituição processual
- Serviço notarial e de registro - ISS - Não-
incidência - Mandado de segurança -
Legitimidade ativa  . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Execução fiscal - Devedor - Falecimento em
momento anterior - Citação de herdeiro -
Inexistência de inventário - Embargos do
devedor - Ilegitimidade ativa . . . . . . . . . 192

Indenização - Danos morais e materiais -
Imprensa - Entrevista - Autor de declarações
ofensivas - Legitimidade passiva  . . . . . 105

Interesse processual - Legitimidade ativa -
Ministério Público - Recurso em favor do réu
- Recurso da defesa - Dualidade - Impos-
sibilidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

Servidor público aposentado - Proventos -
Revisão - Direito personalíssimo - Herdeiro -
Ilegitimidade ativa  . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Suposto herdeiro - Reserva de quinhão -
Investigação de paternidade - Alvará judicial -
Alienação - Imóvel - Legitimidade ativa  . 188

LEGITIMIDADE ATIVA - Vide: Legitimatio ad
causam

LEGITIMIDADE PASSIVA - Vide: Legitimatio
ad causam

LEI
n. 1.060/50, art. 12 - Assistência judiciária -

Sucumbência - Despejo - Cobrança -
Aluguel - Procedência do pedido  . . . . . 147

n. 1.533/51, art. 18 - Mandado de segurança -
Decadência - Prazo - Prorrogação -
Inviabilidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

n. 4.591/64, art. 12 - Convenção de condomínio
- Força cogente - Taxa condominial - Centro
comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

n. 4.771/65, art. 16, § 2º - Imóvel rural -
Inexistência de floresta - Reserva legal -
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Averbação - Registro de Imóveis -
Desnecessidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

n. 5.250/67, art. 57, § 6º - Não-recepção -
Constituição Federal - Recurso - Depósito
prévio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

n. 6.015/73, art. 109 - Registro civil - Retificação
- Certidão de óbito - Erro - Indicação de
profissão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

n. 6.194/74, art. 3º - Indenização - Seguro obri-
gatório - DPVAT - Valor  . . . . . . . . . . . . .101

n. 6.368/76, art. 12 e 16 - Tráfico de entorpe-
centes - Crime de ação múltipla -
Fornecimento gratuito - Aliciamento de
usuários - Uso de entorpecentes -
Desclassificação - Impossibilidade  . . . . 337

n. 7.210/84, art. 126 - Pena - Remição pelo
estudo (STJ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

n. 8.009/90 - Bem de família - Impenhorabilidade -
Embargos do devedor - Penhora - Nomeação
de depositário - Ausência - Irregularidade -
Intimação do executado  . . . . . . . . . . . . . . 95

n. 8.072/90, art. 2ª, § 1º - Inconstitucionalidade
- Regime de cumprimento da pena -
Progressão - Voto vencido  . . . . . . . . . . 349

n. 8.078/90, art. 4º, III, e 51, IV - Princípio da
boa-fé objetiva - Alienação fiduciária - Busca
e apreensão - Veículo - Venda pelo credor -
Preço vil - Inadmissibilidade  . . . . . . . . . 161

n. 8.078/90, art. 51, § 1º, III - Mútuo - Prestação de
serviços educacionais - Cláusula contratual -
Foro de eleição - Onerosidade excessiva -
Competência - Declinação de ofício  . . . . 166

n. 8.078/90, art. 51, IV - Cláusula abusiva -
Nulidade - Prestação de serviços educa-
cionais - Estabelecimento de ensino superior
- Mensalidade  . . . . . . . . . . . . . . . 113 , 122

n. 8.137/90, art. 7º, II e IX - Crime contra as
relações de consumo - Mercadoria em
desacordo com as prescrições legais -

Exposição à venda - Mercadoria imprópria
para o consumo - Condenação  . . . . . . 302

n. 8.213/91, art. 62 - Auxílio-doença -
Incapacidade laborativa temporária - Perícia 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

n. 8.987/95, art. 27 - Inaplicabilidade -
Permissão de serviço público - Táxi -
Transferência - Impossibilidade - Mandado
de segurança - Denegação  . . . . . . . . . 218

n. 9.099/95, art. 66, parágrafo único, e
9.605/98, art. 50 - Crime contra a flora -
Infração penal de menor potencial ofensivo -
Réu - Lugar incerto e não sabido - Remessa
dos autos ao Juízo Comum  . . . . . . . . . 288

n. 9.296/94 - Interceptação telefônica -
Receptação qualificada - Crime continuado -
Prisão preventiva - Habeas corpus -
Denegação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

n. 9.394/96, art. 5º - Acesso ao ensino funda-
mental - Direito público subjetivo - Matrícula
- Estabelecimento de ensino - Menor de sete
anos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

n. 9.609/98, art. 4º - Programa de computador -
Titularidade - Empregador  . . . . . . . . . . . 59

n. 9.610/98, art. 102 - Direito autoral - Utilização
sem licença - Sanção civil - Indenização -
Fixação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

n. 10.741/03, art. 15, 44, 45, 74 e 83 -
Fornecimento gratuito de medicamentos -
Ação civil pública - Liminar - Ministério
Público - Legitimidade ativa  . . . . . . . . . 261

n. 11.187/05 - O regime do recurso de agravo e
suas alterações: do CPC de 1973 até a Lei
11.187/05 - Érico Andrade (doutrina)  . . . 37

LEI ANTITÓXICO
Art. 12 e 16 - Tráfico de entorpecentes - Crime

de ação múltipla - Fornecimento gratuito -
Aliciamento de usuários - Uso de entorpe-
centes - Desclassificação - Impossibilidade
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
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LEI COMPLEMENTAR
n. 104/2001 - Desconsideração de negócio

jurídico - Figura inexistente à luz do Código
Civil de 1916 - Pretendida aplicação de
norma antielisão ainda ineficaz por falta de
regulamentação - Impossibilidade de o
Banco Central estender a aplicação de
sanções próprias da legislação financeira a
supostas infrações tributárias - Violação dos
limites de sua competência - Inteligência da
Lei Complementar nº 104/01, artigos 13 a 19
da MP nº 66/02 e 44, § 4º, da Lei nº 4.595/64
- Parecer (doutrina) - Ives Gandra da Silva
Martins (doutrina)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

n. 105/2001, art. 1º, § 4º - Instrução criminal -
Quebra do sigilo bancário . . . . . . . . . . . 293

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NACIONAL - Vide: LDB

LEI DE EXECUÇÃO PENAL
Art. 126 - Pena - Remição pelo estudo (STJ) . 421

LEI DE IMPRENSA
Art. 57, § 6º - Não-recepção - Constituição

Federal - Recurso - Depósito prévio . . . 105

LEI DE INFORTUNÍSTICA
Art. 62 - Auxílio-doença - Incapacidade laborativa

temporária - Perícia  . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

LEI DE REGISTROS PÚBLICOS
Art. 109 - Certidão de óbito - Retificação - Erro

- Indicação de profissão  . . . . . . . . . . . . 210

LEI DE USURA
Código Civil - Aplicabilidade - Proposta de

abertura de conta corrente - Contrato
bancário - Ausência - Taxa de juros - Não-
estipulação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

LEI ESTADUAL
n. 14.184/02, art. 65 - Administração Pública -

Anulação de ato - Decadência - Prazo  . . 265

LEI MUNICIPAL
n. 1.310/66, art. 21, II - Notificação por edital - Vali-

dade - Lançamento de tributo municipal . . 224

LEI NOVA
Ipsemg - Filiado por dependência - Exclusão -

Ofensa ao ato jurídico perfeito - Mandado de
segurança - Concessão  . . . . . . . . . . . . 227

Irretroatividade - Concurso público - Edital -
Alteração - Mandado de segurança -
Concessão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

LESÃO CORPORAL
Desclassificação - Impossibilidade - Homicídio -

Tentativa - Materialidade - Autoria - Prova -
Pronúncia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSA-
MENTO

Imprensa - Matéria jornalística - Vereador -
Ausência de abuso - Indenização - Danos
morais e materiais - Não-configuração . . 77

LICENÇA DE USO - Vide: Programa de com-
putador

LICITAÇÃO
Permissão de serviço público - Táxi -

Transferência - Impossibilidade - Mandado
de segurança - Denegação  . . . . . . . . . 218

LIMINAR
Ação civil pública - Greve - Suspensão -

Movimento posterior - Motivação diversa -
Nova apreciação judicial - Necessidade 150

Inaudita altera parte - Ação civil pública -
Estatuto do Idoso - Fornecimento gratuito de
medicamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Mandado de segurança - Matrícula - Ensino de
1º grau - Menor de sete anos - Direito cons-
titucional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

LIMITE DE IDADE
Descabimento - Concurso público - Médico -

Oficial do quadro de saúde do Corpo de
Bombeiros - Mandado de segurança -
Concessão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
Arbitramento - Valor - Empreitada - Móvel -

Defeito de acabamento - Abatimento do
preço  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
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LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - Vide:
Liquidação de sentença

LIQUIDEZ
Certeza - Ausência - Contrato de consórcio -

Título executivo extrajudicial - Não-caracteri-
zação - Embargos do devedor - Procedência
do pedido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

MAGISTÉRIO - Vide: Servidor público

MANDADO DE SEGURANÇA
Concessão - Segurado do Ipsemg -
Dependente - Lei nova - Exclusão - Ofensa
ao ato jurídico perfeito  . . . . . . . . . . . . . 227

Concessão - Ato administrativo - Anulação -
Regime de previdência social - Servidor
público - Exclusão . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Concessão - Concurso público - Edital - Alteração
- Lei nova - Inaplicabilidade . . . . . . . . . . . 220

Concessão - Concurso público - Médico - Oficial
do quadro de saúde do Corpo de Bombeiros
- Limite de idade - Descabimento . . . . . 278

Concessão - Liminar - Matrícula - Ensino de 1º
grau - Menor de sete anos - Direito constitu-
cional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Concessão - Serviço notarial e de registro - ISS
- Não-incidência - Associação de classe -
Legitimidade ativa  . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Concessão - Servidor público - Aposentadoria -
Proventos - Renúncia - Aprovação em novo
concurso - Posse - Direito líquido e certo  . 53

Concessão - Servidor público - Aposentadoria -
Modificação posterior - Decadência - Prazo 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Denegação - Decisão administrativa - Imóvel
rural - Reserva legal - Inexistência de floresta
- Averbação - Registro de imóveis -
Desnecessidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Denegação - Permissão de serviço público -
Táxi - Transferência - Impossibilidade  . 218

Denegação - Pessoa jurídica de direito privado
- Intermediação na área de saúde - Caráter
empresarial - ISS - Base de cálculo  . . . 258

Extinção do processo - Decadência - Prazo -
Prorrogação - Inviabilidade . . . . . . . . . . 270

MATERIALIDADE
Autoria - Prova - Homicídio - Tentativa - Lesão

corporal - Desclassificação - Impossibilidade
- Pronúncia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Autoria - Prova testemunhal - Uso de documento
falso - Adulteração de sinal identificador de
veículo automotor - Condenação  .  . . . . 334

Perícia - Crime contra as relações de consumo -
Mercadoria em desacordo com as prescrições
legais - Exposição à venda - Mercadoria impró-
pria para o consumo - Condenação  . . . . 302

MATRÍCULA
Ensino de 1º grau - Menor de sete anos - Direito

constitucional - Mandado de segurança -
Concessão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

MEAÇÃO
Defesa da meação - Cônjuge - Embargos de

terceiro - Penhora - Imóvel  . . . . . . . . . . . 89

MEDICAMENTO
Fornecimento gratuito - Estatuto do Idoso -

Ação civil pública - Ministério Público -
Legitimidade ativa  . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

MÉDICO
Concurso público - Oficial do quadro de saúde

do Corpo de Bombeiros - Limite de idade -
Descabimento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

MEDIDA CAUTELAR
Tutela antecipada - Sustação de protesto -

Fungibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

MENOR
Menor de sete anos - Matrícula - Escola pública -

Ensino de 1º grau - Direito constitucional  . 238
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MENSALIDADE ESCOLAR
Prestação de serviços educacionais - Cláusula

abusiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 , 122

MERCADORIA EM DESACORDO COM AS
PRESCRIÇÕES LEGAIS - Vide: Crime con-
tra as relações de consumo

MERCADORIA IMPRÓPRIA PARA O CON-
SUMO - Vide: Crime contra as relações de
consumo

MINISTÉRIO PÚBLICO
Ausência de recurso - Juiz substituto -

Sentença - Nova decisão por magistrado de
1º grau - Impossibilidade  . . . . . . . . . . . 312

Interdição - Matadouro municipal - Irregularidade
- Ação civil pública - Legitimidade ativa  . 241

Investigação criminal - Sigilo - Decretação -
Pedido de revogação - Indeferimento  . 340

Legitimidade ativa - Ação civil pública - Estatuto
do Idoso - Fornecimento gratuito de medica-
mentos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Opinio delicti - Inquérito policial - Declaração do
acusado - Desnecessidade . . . . . . . . . . 302

Recurso em favor do réu - Recurso da defesa -
Dualidade - Impossibilidade - Tráfico de
entorpecentes - Insuficiência de prova -
Absolvição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

MOEDA ESTRANGEIRA
Dólar - Reajuste de prestações - Arrendamento

mercantil - Captação de recursos no exterior -
Ausência de prova - INPC - Substituição . 153

MONITÓRIA - Vide: Ação monitória

MORA
Alienação fiduciária - Busca e apreensão -

Notificação extrajudicial - Entrega pessoal -
Desnecessidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Compra e venda - Veículo - Reserva de domínio
- Esbulho - Reintegração de posse  . . . 273

Notificação - Necessidade - Rescisão contratual -
Inadimplemento - Promessa de compra e
venda - Imóvel - Cláusula resolutiva  . . . . . 67

MORTE
Deslizamento de terra - Poder Público -

Omissão - Culpa - Indenização - Dano moral
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Devedor - Momento anterior à execução - Citação
de herdeiro - Inexistência de inventário - Em-
bargos do devedor - Ilegitimidade ativa  . . 192

Motorista - Transporte coletivo - Assalto - Caso
fortuito - Empregador - Ausência de culpa -
Indenização - Improcedência do pedido . 98

MOTORISTA - Vide: Preposto

MÓVEL - Vide: Bem móvel

MULTA
Condômino - Alteração de fachada de prédio -

Obrigação de desfazer a obra - Multa  . 109

Obrigação de fazer - INSS - Auxílio-doença -
Restabelecimento - Prazo . . . . . . . . . . . 229

Vide também: Pena de multa

MULTA DE TRÂNSITO
Ação anulatória - Notificação válida - Não-ocor-

rência - Princípios do contraditório e da
ampla defesa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Veículo - Adquirente - Negligência - Trans-
ferência do bem - Não-ocorrência - Indeni-
zação - Dano moral  . . . . . . . . . . . . . . . . 73

MUNICÍPIO - Vide: Pessoa jurídica de direito
público (STJ)

MÚTUO
Prestação de serviços educacionais - Relação

de consumo - Cláusula contratual - Foro de
eleição - Competência - Declinação de ofício
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

NEGLIGÊNCIA
Acidente de trânsito - Embriaguez - Seguro -

Veículo - Aumento do risco - Ação de
cobrança - Improcedência do pedido  . . 186
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Adquirente - Veículo - Transferência - Não-ocor-
rência - Multa de trânsito - Indenização -
Dano moral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

NEGÓCIO JURÍDICO
Desconsideração de negócio jurídico - Figura

inexistente à luz do Código Civil de 1916 -
Pretendida aplicação de norma antielisão
ainda ineficaz por falta de regulamentação -
Impossibilidade de o Banco Central estender
a aplicação de sanções próprias da legis-
lação financeira a supostas infrações tribu-
tárias - Violação dos limites de sua com-
petência - Inteligência da Lei Complementar
nº 104/01, artigos 13 a 19 da MP nº 66/02 e
44, § 4º, da Lei nº 4.595/64 - Parecer - Ives
Gandra da Silva Martins (doutrina) . . . . . 19

NEXO CAUSAL
Culpa - Ausência de prova - Erro médico -

Cirurgia - Obrigação de meio  . . . . . . . . 171

NOTIFICAÇÃO
Entrega pessoal - Desnecessidade - Mora -

Prova - Alienação fiduciária - Busca e
apreensão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Necessidade - Constituição em mora -
Rescisão contratual - Inadimplemento -
Promessa de compra e venda - Imóvel -
Cláusula resolutiva  . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Notificação por edital - Validade - Lançamento
de tributo municipal - Art. 21, II, da Lei
1.310/66  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Notificação válida - Não-ocorrência - Multa de
trânsito - Princípios do contraditório e da
ampla defesa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

NULIDADE
Ação penal privada - Ausência de queixa -

Injúria qualificada - Decadência - Extinção
da punibilidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Ato administrativo - Exoneração - Servidor
público - Estágio probatório - Processo
administrativo - Necessidade - Ação anu-
latória - Portaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Ato processual - Inventário - Ações ao portador
- Venda a terceiro - Herdeiro - Reintegração
de posse (STJ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

Cláusula contratual - Foro de eleição -
Competência - Declinação de ofício - Mútuo
- Prestação de serviços educacionais -
Relação de consumo  . . . . . . . . . . . . . . 166

Compra e venda - Aquisição de imóvel por um
dos companheiros - Simulação  . . . . . . 276

Intimação - Ausência - Alvará judicial - Alienação -
Imóvel - Suposto herdeiro - Reserva de qui-
nhão - Investigação de paternidade  . . . . 188

Intimação por edital - Pronúncia - Réu - Domicílio
conhecido - Cerceamento de defesa - Habeas
corpus - Concessão . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Não-configuração - Alegações finais -
Irregularidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

Não-configuração - Irregularidade - Ausência de
prejuízo - Ampla defesa  . . . . . . . . . . . . 193

Sentença - Juiz substituto - Ministério Público -
Ausência de recurso - Nova decisão por ma-
gistrado de 1º grau - Impossibilidade . . . . 312

NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA
Demolição - Cumulação de pedidos - Construção

irregular - Ausência de projeto - Conclusão da
obra após embargo judicial . . . . . . . . . . . . 142

OBRIGAÇÃO DE FAZER
Auxílio-doença - Restabelecimento - Prazo -

INSS - Multa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

OBRIGAÇÃO DE MEIO
Cirurgia - Erro médico - Culpa - Nexo causal -

Ausência de prova  . . . . . . . . . . . . . . . . 171

OFENSA À HONRA - Vide: Injúria qualificada

ÔNUS DA PROVA - Vide: Prova

ÔNUS REAL - Vide: Financiamento

- O -
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PAGAMENTO
Boleto bancário - Instituição financeira emitente

- Solidariedade - Pagamento em banco
diverso - Repasse - Erro . . . . . . . . . . . . . 86

PARTICIPAÇÃO
Autoria - Extorsão mediante seqüestro - Valoração

da prova - Inadmissibilidade  . . . . . . . . . . 297

Não-ocorrência - Co-autoria - Latrocínio - Coação
irresistível - Ausência de prova . . . . . . . . 349

PATRONÍMICO
Supressão - Registro público - Alteração -

Ausência de requisitos  . . . . . . . . . . . . . 202

PENA
Fixação - Latrocínio - Circunstância atenuante

- Confissão espontânea - Reconhecimento
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

Fixação - Prefeito - Elementar do crime - Art. 1º
do Decreto-lei 201/67 - Circunstância judicial
- Responsabilidade do cargo - Descabi-
mento (STF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

Pena alternativa - Detenção - Multa - Pena restri-
tiva de direitos - Cumulação - Legalidade . 302

Pena privativa de liberdade - Substituição -
Não-cabimento - Uso de documento falso -
Adulteração de sinal identificador de veículo
automotor - Uso de documento falso  . . 334

Remição pelo estudo - Art. 126 da Lei 7.210/84
(STJ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

PENA ALTERNATIVA
Detenção - Multa - Pena restritiva de direitos -

Cumulação - Legalidade . . . . . . . . . . . . 302

PENA DE DETENÇÃO
Multa - Pena alternativa - Pena restritiva de

direitos - Cumulação - Legalidade  . . . . 302

PENA DE MULTA
Detenção - Pena alternativa - Pena restritiva de

direitos - Cumulação - Legalidade  . . . . 302

PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
Pena alternativa - Detenção - Multa - Cumulação

- Legalidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

PENHORA
Bem de família - Imóvel rural - Impenho-

rabilidade - Ausência de requisitos  . . . . . 62

Bem de família - Impenhorabilidade - Embargos
do devedor - Nomeação de depositário -
Ausência - Irregularidade - Intimação do
executado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Embargos do devedor - Execução - Suspensão
do processo - Impropriedade - Ação revi-
sional de contrato - Conexão  . . . . . . . . . 93

Imóvel - Embargos de terceiro - Cônjuge -
Defesa da meação  . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

PERÍCIA
Arma de fogo - Potencialidade lesiva - Roubo -

Causa de aumento de pena  . . . . . . . . . 318

Ausência de intimação - Nulidade - Alvará judi-
cial - Alienação - Imóvel - Suposto herdeiro -
Reserva de quinhão - Investigação de pater-
nidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

DNA - Determinação de ofício - Investigação de
paternidade - Petição de herança - Cumulação
de pedidos - Busca da verdade real  . . . . 129

Incapacidade laborativa temporária - Auxílio-
doença - Art. 62 da Lei 8.213/91  . . . . . . 70

Laudo pericial - Indenização - Fixação do valor
- Desapropriação indireta  . . . . . . . . . . . 198

Laudo pericial - Peritos oficiais - Presunção rela-
tiva - Conjunto probatório  . . . . . . . . . . . 343

Laudo pericial - Subscrição por peritos não ofi-
ciais - Requisitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Matadouro municipal - Imóvel impróprio, insalu-
bre e agressivo ao meio ambiente - Interdição
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
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Materialidade - Crime contra as relações de
consumo - Mercadoria em desacordo com
as prescrições legais - Exposição à venda -
Mercadoria imprópria para o consumo -
Condenação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

Não-realização - Materialidade - Ausência de
prova - Dano qualificado - Absolvição  . 315

Programa de computador - Reprodução -
Utilização sem licença - Vistoria  . . . . . . 125

PERITO - Vide: Perícia

PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
Táxi - Transferência - Impossibilidade -

Mandado de segurança - Denegação  . 218

PESSOA JURÍDICA
Crime contra o meio ambiente - Sujeito ativo -

Impossibilidade (STJ)  . . . . . . . . . . . . . . 384

Desqualificação do serviço prestado - Agente
público - Declaração - Imprensa - Fundação
- Responsabilidade objetiva  . . . . . . . . . 206

Intermediação na área de saúde - Caráter
empresarial - ISS - Base de cálculo -
Mandado de segurança - Denegação  . 258

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Município - Imóvel - Fração ideal - Bem indi-

visível - Condomínio - Extinção - Alienação
judicial - Autorização legislativa - Prescin-
dibilidade (STJ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

Vide também: Fundação

PETIÇÃO DE HERANÇA
Investigação de paternidade - Alimentos -

Cumulação de pedidos - Inventário - Encer-
ramento - Foro - Domicílio do alimentando
(STJ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

Investigação de paternidade - Cumulação de
pedidos - Busca da verdade real - Perícia -
DNA - Determinação de ofício  . . . . . . . 129

PODER DE POLÍCIA
Taxa de fiscalização de anúncios - Legalidade -

Execução fiscal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

PODER DISCRICIONÁRIO
Limite - Administração Pública - Concurso público

- Edital - Alteração - Lei nova - Inaplicabilidade
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

PODER PÚBLICO
Omissão - Deslizamento de terra - Morte -

Culpa - Indenização - Dano moral  . . . . 132

POLÍCIA CIVIL
Detetive - Ato de ofício - Prisão em flagrante -

Lavratura - Não-realização - Crime impos-
sível - Absolvição  . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

PORTARIA
Ação anulatória - Exoneração - Servidor público

- Estágio probatório - Processo administrativo
- Necessidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

POSSE - Vide: Reintegração de posse

POSSESSÓRIA - Vide: Reintegração de posse

PRAZO
Concessão - Irrelevância - Vigilância sanitária -

Crime contra as relações de consumo -
Mercadoria em desacordo com as pres-
crições legais - Exposição à venda -Consu-
mação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

PRECLUSÃO
Suspensão condicional do processo - Voto ven-

cido - Crime contra as relações de consumo 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

PREÇO VIL
Inadmissibilidade - Alienação fiduciária - Busca e

apreensão - Veículo - Venda pelo credor . 161

PREFEITO
Elementar do crime - Art. 1º do Decreto-lei 201/67

- Circunstância judicial - Responsabilidade do
cargo - Descabimento (STF)  . . . . . . . . . . 429

PREPARO
Ausência - Recurso - Assistência judiciária -

Deserção - Não-ocorrência . . . . . . . . . . 202

PREPOSTO
Motorista de ônibus - Assalto - Morte - Caso fortui-

to - Empregador - Ausência de culpa - Inde-
nização - Improcedência do pedido . . . . . . 98
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PRESCRIÇÃO
Não-ocorrência - Execução fiscal - Taxa de fis-

calização de anúncios - Legalidade - Poder
de polícia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Não-ocorrência - Indenização - Danos morais e
estéticos - Cumulação - Impossibilidade -
Dano material - Acidente de trânsito  . . 157

Prazo - Indenização - Seguro - CC/2002 - Apli-
cação da lei nova  . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Prazo - Súmula 119 do STJ - Desapropriação indi-
reta - Indenização - Dever do Estado  . . . 198

PRESO
Pena - Remição pelo estudo - Art. 126 da Lei

7.210/84 (STJ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Engenheiro - Sócio majoritário - Responsável

técnico - Construção civil - ISS - Fatura-
mento mensal do sócio . . . . . . . . . . . . . 235

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Ação monitória - Mútuo - Relação de consumo -

Cláusula contratual - Foro de eleição - Compe-
tência - Declinação de ofício . . . . . . . . . . . 166

Cláusula abusiva - Estabelecimento de ensino
superior - Mensalidade  . . . . . . . . 113 , 122

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Regime de previdência - Servidor público -

Exclusão - Ato administrativo - Anulação - De-
vido processo legal - Não-observância  . . 214

PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA
Devido processo legal - Pronúncia - Intimação

por edital - Réu - Domicílio conhecido -
Habeas corpus - Concessão  . . . . . . . . 291

Falsa identidade - Prisão em flagrante -
Absolvição - Voto vencido . . . . . . . . . . . 361

Princípio do contraditório - Notificação válida -
Não-ocorrência - Multa de trânsito -
Anulação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
Alienação fiduciária - Busca e apreensão -

Veículo - Venda pelo credor - Preço vil -
Inadmissibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA

Interdição - Curatela - Nomeação da irmã pater-
na - Recurso - Interposição pela filha -
Direito de preferência - Inexistência -
Interesse do interditado . . . . . . . . . . . . . 211

PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
Tutela antecipada - Medida cautelar - Sustação

de protesto - Art. 273, § 7º, do CPC . . . 168

PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA
Inaplicabilidade - Defensor Público - Instrução cri-

minal - Audiência - Oitiva de testemunha 318

PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE
Citação - Ausência - Comparecimento espontâ-

neo do réu - Cerceamento de defesa - Não-
ocorrência  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI
Lei nova - Inaplicabilidade - Concurso público -

Edital - Alteração - Mandado de segurança -
Concessão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE
ICMS - Redução na saída de mercadoria -

Estorno proporcional do crédito . . . . . . 245

PRINCÍPIO DA VERDADE REAL
Ato processual - Formalidade - Alegações finais -

Prazo - Irregularidade - Nulidade - Não-carac-
terização  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
Ampla defesa - Notificação válida - Não-ocor-

rência - Multa de trânsito - Anulação  . . 144

PRISÃO EM FLAGRANTE
Falsa identidade - Princípio da ampla defesa -

Absolvição - Voto vencido . . . . . . . . . . . 361

Lavratura - Não-realização - Detetive - Polícia
Civil - Ato de ofício - Corrupção passiva -
Crime impossível  . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

PRISÃO PREVENTIVA
Requisitos - Ausência - Constrangimento ilegal

- Habeas corpus - Concessão  . . . . . . . 340
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Requisitos - Extorsão mediante seqüestro -
Autoria - Participação - Valoração da prova -
Habeas corpus - Inadmissibilidade . . . . 297

Requisitos - Receptação qualificada - Crime
continuado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Exoneração - Servidor público - Estágio probatório

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

PROCESSO CIVIL
Documento em língua estrangeira - Assistência

judiciária - Nomeação de tradutor - Acesso à
justiça  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Vide também: Extinção do processo, Suspensão
do processo 

PROCESSO PENAL
Citação - Ausência - Comparecimento espontâ-

neo do réu - Cerceamento de defesa - Não-
ocorrência  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO
Mercadoria em desacordo com as prescrições

legais - Crime contra as relações de con-
sumo - Condenação  . . . . . . . . . . . . . . . 302

PROFESSOR - Vide: Servidor público

PROGRAMA DE COMPUTADOR
Relação de emprego - Titularidade - Empregador

- Art. 4º da Lei 9.609/98  . . . . . . . . . . . . . . . 59

Utilização sem licença - Vistoria - Busca e
apreensão - Perícia - Reprodução - Ausência
de prova - Indenização  . . . . . . . . . . . . . . 125

PROGRESSÃO - Vide: Regime de cumprimento
da pena

PROMESSA DE COMPRA E VENDA
Imóvel - Inadimplemento - Rescisão contratual -

Cláusula resolutiva - Mora - Notificação -
Necessidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

PRONÚNCIA
Homicídio - Tentativa - Lesão corporal -

Desclassificação - Impossibilidade - Materia-
lidade - Autoria - Prova  . . . . . . . . . . . . . 283

Intimação por edital - Réu - Domicílio conhecido
- Cerceamento de defesa - Habeas corpus -
Concessão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

PROTESTO DE TÍTULO
Sustação - Medida cautelar - Tutela antecipada

- Fungibilidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

PROVA
Ausência - Culpa - Nexo causal - Erro médico -

Cirurgia - Obrigação de meio  . . . . . . . . 171

Ausência - Impedimento - Advogado . . . . . 276 

Ausência - Reprodução - Programa de com-
putador - Utilização sem licença - Indeni-
zação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Ausência - Tóxico - Uso próprio - Tráfico de entor-
pecentes - Fornecimento gratuito - Alicia-
mento de usuários - Condenação  . . . . . 337

Autoria - Confissão extrajudicial - Delação -
Condenação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

Autoria - Materialidade - Homicídio - Tentativa -
Lesão corporal - Desclassificação - Impos-
sibilidade - Pronúncia  . . . . . . . . . . . . . . 283

Documento em língua estrangeira - Assistência
judiciária - Nomeação de tradutor - Acesso à
justiça  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Insuficiência - Absolvição - Tráfico de entorpe-
centes - Sentença condenatória - Recurso -
Ministério Público - Interesse processual -
Recurso da defesa - Dualidade -
Impossibilidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

Materialidade - Ausência - Perícia - Não-realização
- Dano qualificado - Absolvição  . . . .  . . . . 315

Materialidade - Perícia - Crime contra as
relações de consumo - Mercadoria em
desacordo com as prescrições legais -
Exposição à venda - Mercadoria imprópria
para o consumo - Condenação  . . . . . . 302

Mora - Notificação extrajudicial - Entrega pessoal
- Desnecessidade - Alienação fiduciária -
Busca e apreensão  . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
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Ônus da prova - Retratação - Confissão extrajudi-
cial - Roubo qualificado - Condenação  . . 365

Perícia - Incapacidade laborativa temporária -
Auxílio-doença - Art. 62 da Lei 8.213/91  . . 70

Perícia judicial - Matadouro municipal - Imóvel
impróprio, insalubre e agressivo ao meio
ambiente - Interdição  . . . . . . . . . . . . . . 241

Requisitos - Desconsideração da personalidade
jurídica - Sociedade comercial - Desvio de fina-
lidade - Sócio - Confusão patrimonial  . . . . 164

Testemunha - Autoria - Materialidade - Uso de
documento falso - Adulteração de sinal
identificador de veículo automotor - Conde-
nação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

Testemunha - Registro público - Retificação -
Certidão de óbito - Erro - Indicação de profissão
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Valoração - Autoria - Participação - Extorsão
mediante seqüestro - Habeas corpus -
Inadmissibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

Valoração - Confissão extrajudicial - Retratação
- Apropriação indébita - Condenação  . . 343

PROVA TESTEMUNHAL - Vide: Testemunha

PROVENTOS
Recomposição - Servidor público - Aposentadoria

- Administração Pública - Modificação posterior
- Decadência - Prazo  . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Renúncia - Servidor público aposentado -
Aprovação em novo concurso - Posse -
Direito líquido e certo  . . . . . . . . . . . . . . . 53

Servidor público aposentado - Revisão - Direito
personalíssimo - Herdeiro - Ilegitimidade
ativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

PURGAÇÃO DA MORA
Depósito - Valor insuficiente - Despejo por falta

de pagamento - Cobrança - Aluguel -
Cumulação de pedidos  . . . . . . . . . . . . . 147

QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO - Vide: Sigilo
bancário

QUEIXA
Ausência - Injúria qualificada - Ação penal pri-

vada - Nulidade - Decadência - Extinção da
punibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

RACISMO
Ofensa à honra - Injúria qualificada -

Desclassificação - Emendatio libelli  . . . 285

RECEPTAÇÃO
Adulteração de sinal identificador de veículo

automotor - Concurso material  . . . . . . . 330

RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
Crime continuado - Prisão preventiva - Requi-

sitos - Habeas corpus - Denegação  . . . 300

RECURSO
Assistente de acusação - Legitimidade ativa . . 343

Ausência - Ministério Público - Juiz substituto -
Sentença - Nova decisão do magistrado de
1º grau - Impossibilidade  . . . . . . . . . . . 312

Ausência de preparo - Deserção - Não-ocorrência
- Assistência judiciária - Deferimento  . . . . 202

Causa de pedir - Inovação - Impossibilidade -
Duplo grau de jurisdição  . . . . . . . . . . . . . 89

Depósito prévio - Art. 57, § 6º, da Lei 5.250/67 -
Não-recepção - Constituição Federal  . . 105

O regime do recurso de agravo e suas alter-
ações: do CPC de 1973 até a Lei 11.187/05
- Érico Andrade (doutrina) . . . . . . . . . . . . 37

Sentença condenatória - Tráfico de entorpe-
centes - Ministério Público - Interesse
processual - Recurso da defesa - Dualidade
- Impossibilidade - Insuficiência de prova -
Absolvição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

- Q -

- R -
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RECURSO ADESIVO
Contraposição ao recurso principal - Pedido

prejudicado - Não-conhecimento  . . . . . . 95

REGIME DE BENS
Casamento - Alteração - Autorização judicial -

Art. 1.639, § 2º, c/c art. 2.035 do CC/2002 -
Aplicação imediata (STJ)  . . . . . . . . . . . 412

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
Progressão - Crime hediondo - Latrocínio - Art.

2ª, § 1º, da Lei 8.072/90 - Inconstitu-
cionalidade - Voto vencido  . . . . . . . . . . 349

Progressão - Trabalho externo - Juiz substituto -
Sentença - Ministério Público - Ausência de
recurso - Nova decisão - Impossibilidade . 312

REGISTRO CIVIL
Alteração - Patronímico - Supressão - Ausência

de requisitos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Retificação - Certidão de óbito - Erro - Indicação
de profissão - Prova testemunhal - Admis-
sibilidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

REGISTRO DE IMÓVEIS
Imóvel rural - Reserva legal - Inexistência de flo-

resta - Averbação - Desnecessidade  . . 226

REINCIDÊNCIA
Reconhecimento - Denúncia - Não-capitulação

- Sentença - Reconhecimento - Furto - Ação
penal pública - Art. 385 do CPP  . . . . . . 328

REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Ações ao portador - Venda a terceiro - Ação

declaratória - Nulidade - Ato processual -
Inventário - Herdeiro - Legitimidade ativa
(STJ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

Arrendamento rural - Contrato findo - Posse -
Inexistência - Improcedência do pedido  . 116

Compra e venda - Imóvel - Inadimplemento -
Rescisão contratual - Não-ocorrência -
Esbulho - Não-caracterização . . . . . . . . 120

Compra e venda - Veículo - Reserva de domínio
- Mora do devedor - Esbulho . . . . . . . . 273

RELAÇÃO DE CONSUMO - Vide: Código de
Defesa do Consumidor

RELAÇÃO DE EMPREGO - Vide: Contrato de
trabalho

REMIÇÃO
Pena - Preso - Estudo - Art. 126 da Lei 7.210/84

(STJ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

REPARAÇÃO DE DANOS - Vide: Indenização

REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Descabimento - Telefonia móvel - Habilitação

por terceiro falsário - Pagamento - Inexis-
tência - Cadastro de inadimplentes -
Inscrição indevida de nome  . . . . . . . . . . 81

Restituição em dobro - Não-cabimento -
Prestação de serviços educacionais -
Estabelecimento de ensino superior -
Mensalidade - Cláusula abusiva  . 113 , 122

REPRESENTAÇÃO
Ação penal pública - Atentado violento ao pudor

- Decadência - Prazo  . . . . . . . . . . . . . . 325

REPRESENTANTE LEGAL
Vítima - Autonomia - Ação penal pública -

Representação - Renúncia - Decadência -
Prazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

RESCISÃO CONTRATUAL
Compra e venda - Safra futura - Ataque de

praga na lavoura - Imprevisibilidade - Não-
caracterização - Improcedência do pedido
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Promessa de compra e venda - Imóvel -
Inadimplemento - Cláusula resolutiva - Mora
- Notificação - Necessidade  . . . . . . . . . . 67

Não-ocorrência - Contrato de compra e venda -
Imóvel - Esbulho - Não-caracterização . 120

RESERVA DE DOMÍNIO - Vide: Compra e venda

RESERVA FLORESTAL
Imóvel rural - Reserva legal - Inexistência de flo-

resta - Averbação - Registro de imóveis -
DesnecessIdade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 
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RESOLUÇÃO
n. 1.246/88-CFM, art. 102 e 108 - Prontuário

médico - Autorização do paciente - Não-
ocorrência - Ética médica - Violação -
Requisição judicial - Impossibilidade  . . 180

RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização - Agente público - Declaração -

Imprensa - Desqualificação de serviço
prestado por pessoa jurídica - Fundação -
Responsabilidade objetiva  . . . . . . . . . . 206

Indenização - Danos morais e materiais - Ato
ilícito - Não-configuração - Imóvel dado em
comodato - Incêndio - Má conservação da
rede elétrica - Improcedência do pedido 193

Indenização - Danos morais e materiais -
Transporte coletivo - Assalto - Motorista -
Morte - Caso fortuito  . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Responsabilidade administrativa - Responsa-
bilidade penal - Independência . . . . . . . 302

Vide também: Responsabilidade objetiva

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Indenização - Dano moral - Morte de filho -

Deslizamento de terra - Poder Público - Ato
omissivo - Culpa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

RESPONSABILIDADE OBJETIVA
Concessionária de serviço público - Transporte

coletivo - Acidente de trânsito - Culpa pre-
sumida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Fundação - Agente público - Declaração -
Desqualificação de serviço prestado por
pessoa jurídica - Indenização - Danos
morais e materiais . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

RESPONSABILIDADE PENAL
Crime contra o meio ambiente - Pessoa jurídica

- Sujeito ativo - Impossibilidade (STJ)  . 384

Falsa identidade - Prisão em flagrante -
Princípio da ampla defesa - Absolvição -
Voto vencido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

Responsabilidade civil e administrativa - Inde-
pendência  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Instituição financeira emitente - Boleto bancário

- Pagamento em banco diverso - Repasse -
Erro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

RETRATAÇÃO - Vide também: Confissão
extrajudicial

REVISIONAL DE CONTRATO - Vide: Ação
revisional de contrato

ROUBO QUALIFICADO
Arma de fogo - Concurso de pessoas - Posse

da res - Crime consumado  . . . . . . . . . . 365

Arma de fogo - Potencialidade lesiva - Perícia -
Concurso de pessoas 318

SALÁRIO MÍNIMO
Inadmissibilidade - Valor - Indenização - Dano

moral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Indenização - Seguro obrigatório - DPVAT -
Valor - Art. 3º da Lei 6.194/74 . . . . . . . . 101

Vedação - Indenização - Dano moral - Fixação
do valor - Art. 7º, IV, da CF . . . . . . . . . . . 86

SANÇÃO CIVIL - Vide: Direito autoral

SEGREDO PROFISSIONAL
Prontuário médico - Requisição - Interesse

público - Instrução 153/85-CGJMG  . . . 180

SEGURADORA - Vide: Seguro

SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT - Acidente de trânsito - Dedução - Não-

cabimento - Indenização . . . . . . . . . . . . 157

DPVAT - Acidente de trânsito - Incapacidade
laborativa permanente  . . . . . . . . . . . . . 101

SEGURO
Indenização - Danos morais e estéticos -

Cumulação - Impossibilidade - Dano material
- Acidente de trânsito - Seguradora -
Denunciação da lide  . . . . . . . . . . . . . . . 157

- S -
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Indenização - Prescrição - Prazo - CC/2002 -
Termo inicial - Aplicação da lei nova . . . 138

Seguro de vida em grupo - Estipulante - Ação
de cobrança - Ilegitimidade passiva -
Denunciação da lide - Descabimento . . 243

Veículo - Acidente de trânsito - Embriaguez -
Negligência - Aumento do risco - Improce-
dência do pedido . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

SENTENÇA PENAL
Circunstâncias agravante e atenuante -

Reconhecimento - Denúncia - Não-capitu-
lação - Furto - Ação penal pública - Art. 385
do CPP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

Juiz substituto - Ministério Público - Ausência de
recurso - Nova decisão por magistrado de 1º
grau - Impossibilidade . . . . . . . . . . . . . . 312

Tráfico de entorpecentes - Condenação -
Recurso - Ministério Público - Interesse
processual - Recurso da defesa - Dualidade
- Impossibilidade - Insuficiência de prova -
Absolvição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

SENTENÇA ULTRA PETITA - Vide: Decisão
ultra petita

SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - Vide:
Telefone celular

SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO
ISS - Não-incidência - Associação de classe -

Legitimidade ativa - Mandado de segurança
- Concessão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

SERVIDOR PÚBLICO
Aposentadoria - Administração Pública -

Modificação posterior - Decadência - Prazo -
Proventos - Recomposição . . . . . . . . . . 279

Aposentadoria - Proventos - Renúncia -
Aprovação em novo concurso - Posse -
Direito líquido e certo  . . . . . . . . . . . . . . . 53

Aposentadoria - Proventos - Revisão - Direito
personalíssimo - Herdeiro - Ilegitimidade
ativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Aposentadoria - Quadro de magistério -
Exercício de atividade diversa - Proporcio-
nalidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Concurso público - Estágio probatório - Exone-
ração - Processo administrativo - Neces-
sidade - Ação anulatória - Portaria  . . . . 254

Professor - Acumulação remunerada - Três car-
gos públicos - Inviabilidade - Direito adquirido
- Inexistência (STF)  . . . . . . . . . . . . . . . . 427

Regime de previdência social - Exclusão - Ato
administrativo - Anulação - Devido processo
legal - Não-observância  . . . . . . . . . . . . 214

SHOPPING CENTER - Vide: Condomínio

SIGILO BANCÁRIO
Quebra - Possibilidade - Apropriação indébita -

Estelionato - Instrução criminal . . . . . . . 293

SIGILO PROFISSIONAL - Vide: Segredo
profissional

SIMULAÇÃO
Nulidade - União estável - Art. 1.723, § 1º, do

CC/2002 - Imóvel - Aquisição por um dos
companheiros em nome de terceiro  . . . 276

SOCIEDADE ANÔNIMA
Ilegitimidade passiva - Ação declaratória -

Nulidade - Ato processual - Inventário - Ações
ao portador - Venda a terceiro - Herdeiro -
Reintegração de posse (STJ) . . . . . . . . . 395

SOCIEDADE CIVIL
Construção civil - Prestação de serviço sob

forma de trabalho pessoal - Engenheiro -
Sócio majoritário - ISS - Faturamento mensal
do sócio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

SOCIEDADE COMERCIAL
Desconsideração da personalidade jurídica -

Ausência de requisitos - Ação monitória -
Sócio - Ilegitimidade passiva  . . . . . . . . . 65

Desconsideração da personalidade jurídica -
Requisitos - Prova - Desvio de finalidade -
Sócio - Confusão patrimonial  . . . . . . . . 164
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Vide também: Sociedade anônima (STJ)

SÓCIO - Vide: Sociedade comercial

SOFTWARE - Vide: Programa de computador

SOLIDARIEDADE - Vide: Responsabilidade
solidária

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL
Associação de classe - Serviço notarial e de

registro - ISS - Não-incidência - Mandado de
segurança - Concessão  . . . . . . . . . . . . 140

SUCUMBÊNCIA - Vide: Honorários de advogado

SÚMULA
n. 119 do STJ - Prescrição - Prazo -

Desapropriação indireta - Indenização -
Dever do Estado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Súmula 119 - Prescrição - Prazo - Desapro-

priação indireta - Indenização - Dever do
Estado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
Preclusão - Voto vencido - Crime contra as

relações de consumo - Condenação  . . 302

SUSPENSÃO DO PROCESSO
Execução - Acordo extrajudicial - Homologação

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Execução - Impropriedade - Ação revisional de
contrato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

SUSTAÇÃO DE PROTESTO
Medida cautelar - Tutela antecipada -

Fungibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

TAXA
Taxa de fiscalização de anúncios - Legalidade -

Poder de polícia - Base de cálculo -
Execução fiscal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

TAXA DE CONDOMÍNIO -Vide: Condomínio

TÁXI
Permissão de serviço público - Transferência -

Impossibilidade - Mandado de segurança -
Denegação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

TELEFONE CELULAR
Habilitação por terceiro falsário - Cadastro de

inadimplentes - Inscrição indevida de nome -
Indenização - Dano moral . . . . . . . . . . . . 81

TELEFONIA MÓVEL - Vide: Telefone celular

TEMPO DE SERVIÇO
Contagem proporcional - Servidor público -

Quadro de magistério - Exercício de atividade
diversa - Abono  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

TENTATIVA
Homicídio - Lesão corporal - Desclassificação -

Impossibilidade - Materialidade - Autoria -
Prova - Pronúncia  . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

TERMO INICIAL
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Vide também: Cheque
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Crime de ação múltipla - Fornecimento gratui-

to - Aliciamento de usuários - Uso de entor-
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Público - Interesse processual - Recurso da
defesa - Dualidade - Impossibilidade - Insufi-
ciência de prova - Absolvição  . . . . . . . . 358
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TRIBUNAL DE CONTAS
Retificação de aposentadoria - Ato complexo -

Ausência de manifestação - Decadência -
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Consumidor - Aplicabilidade  . . . . . . . . . 122

USO DE DOCUMENTO FALSO
Adulteração de sinal identificador de veículo auto-

motor - Condenação - Pena privativa de liber-
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USO DE ENTORPECENTES
Desclassificação do crime - Impossibilidade -

Tráfico de entorpecentes - Fornecimento
gratuito - Aliciamento de usuários . . . . . 337

VARIAÇÃO CAMBIAL
Reajuste de prestações - Arrendamento mercantil

- Captação de recursos no exterior - Ausência
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VEÍCULO
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Detran - Transferência - Não-ocorrência - Multa
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Negligência - Improcedência do pedido 186
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