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MEMÓRIA DO JUDICIÁRIO MINEIRO

Nota biográfica

Desembargador Petrônio José Garcia Leão*

Petrônio José Garcia Leão nasceu em 14 de setembro de 1935 na cidade minera de Iguatama.
Filho de Pedro Garcia Leão Filho e Gentil Garcia Leão. Casado com Maria de Lourdes Vieira Garcia
Leão, com quem teve uma filha: Cláudia Vieira Garcia Leão.

Cursou o ensino primário no Grupo Escolar Paula Carvalho, em Iguatama, o ginasial no Colégio
Dom Cabral, em Campo Belo, no Seminário Nossa Senhora das Dores, em Campanha, e na Pia
Sociedade de São Paulo, em São Paulo, onde também concluiu o curso colegial e os cursos de
Filosofia e Teologia. Bacharelou-se em Direito em 10 de dezembro de 1962, pela Faculdade de Direito
da UFMG.

Advogou no período de 1962 a 1966 nas cidades de Belo Horizonte, São Joaquim e Conceição
do Mato Dentro.

Exerceu o magistério, sendo Professor de Direito Tributário em Sete Lagoas; Professor de
História da Filosofia e Sociologia na Escola Normal de Capelinha; Professor de Latim, Português,
História e Moral e Cívica nas cidades de Dom Joaquim e Capelinha; tendo sido, também, Diretor do
Ginásio Estadual de Dom Joaquim.

Em 1968, aprovado no concurso público para Juiz de Direito do Estado de Minas Gerais, foi
nomeado para a Comarca de Mesquita, em 02 de outubro de 1968, e, sucessivamente, sempre pro-
movido por merecimento, atuou nas Comarcas de Capelinha, de abril de 1970 a julho de 1975, e
Patrocínio, de julho de 1975 a agosto de 1979. 

Em agosto de 1979, foi removido a pedido para o cargo de 5° Juiz Substituto de Belo Horizonte. 

Em 07 de outubro de 1981, assume como titular a 4ª Vara Cível da Capital. 

Foi Juiz Substituto nas Comarcas de Itamarandiba, Minas Novas, Monte Carmelo e Coromandel
e Juiz designado para Santa Maria do Suaçuí.

Em 24 de fevereiro de 1988, foi promovido para o cargo de Juiz do Tribunal de Alçada. 

Em 14 de maio de 1992, atinge o grau máximo de sua carreira, sendo promovido por mereci-
mento para o cargo de Desembargador do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
para compor a 2ª Câmara Cível. 

(*) Elaborado pela Assessoria da Memória do Judiciário Mineiro.
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Foi agraciado com os seguintes títulos e condecorações: Medalha de Prata “Santos Dumont”,
em 18 de outubro de 1986; Título de Cidadão Honorário de Capelinha; Título de Juiz Cível do Ano de
1984, conferido pelo Clube dos Advogados.

Faleceu em pleno exercício de suas funções em 12 de dezembro de 2003.

Referências bibliográficas

LEÃO, Petrônio José Garcia. Belo Horizonte, 1988. 3 p. Curriculum vitae, 26 fevereiro 1988, Arquivo
de Provimento de Comarcas da Magistratura de Minas Gerais. Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. Ficha funcional. Arquivo de Provimento de Comarcas
da Magistratura de Minas Gerais. Belo Horizonte.
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Nota histórica

Preservar também é transmitir *

A lógica de conservação material é algo que ainda se pode considerar como muito incipiente na
sociedade ocidental. Roma, Florença, Toledo, Ouro Preto, Diamantina e  tantas outras cidades intitu-
ladas “patrimônio da humanidade” conservaram-se não somente por políticas públicas preserva-
cionistas, mas  também por estagnação financeira. Há aproximadamente 60 anos, teve início a toma-
da de consciência da necessidade de se preservarem os traços deixados pelo passado. Ações e políti-
cas nesse sentido foram planejadas. Umas ficaram no papel, outras chegaram à execução.

As primeiras leis que tratam do assunto patrimonial no Brasil datam da década de 30 e são de
clara influência do movimento que na Europa efervescia, intensificado no pós-guerra, com a emergên-
cia de se reconstruir a memória coletiva dos países destruídos pela guerra. A partir daí, a cultura oci-
dental se ateve à preservação dos bens palpáveis, tais como os monumentos, obras de arte, objetos
raros, entre outros. Tal concepção de patrimônio gerou dois problemas sérios: o “congelamento” cul-
tural e o risco de perda de outras formas de memória.  

Como sabemos, a memória coletiva não é apenas o patrimônio fixo, imutável, a ser contempla-
do; pelo contrário, consiste em um conjunto de grande abrangência, que diz respeito aos mais varia-
dos tipos de manifestações culturais em estado de constante construção. Outras formas de cultura
imaterial não eram contadas como patrimônio. Apenas a partir do Decreto 3.551, de 4 de agosto de
2000,1 há um reconhecimento legal da existência dessas manifestações.

As políticas governamentais que tenderam, até recentemente, a priorizar a arte e a cultura dita
erudita acabaram por alijar do espaço do debate cultural as manifestações populares, legítimas
expressões da coletividade, que fomentam todo o sentimento de pertencimento social. Dessa forma,
festas típicas, artesanato, folclore, danças e outros resquícios de nossas raízes culturais foram deixa-
dos de lado, por não se encaixarem nos preconceitos de arte ditados pelas classes elitistas. Tal pos-
tura trouxe consigo o conseqüente risco de que manifestações culturais tão relevantes desapare-
cessem, antes mesmo de serem mais bem conhecidas.

Em direção oposta, e não apenas do ponto de vista geográfico, países orientais como Japão,
China, Índia, etc. sempre zelaram pelo modo de fazer dos pequenos artesãos, e os ofícios manuais
passados de pai para filho também sempre receberam valoração plena. Para se ter uma idéia, o
dinheiro japonês é até hoje desenhado manualmente antes de ser impresso.  Essas sociedades con-
seguiram preservar suas raízes, concomitantemente com um avanço tecnológico sem precedentes,
mostrando que é possível a convivência harmoniosa entre o passado e o futuro.

Percebendo a importância de tais atitudes na preservação das raízes da cultura nacional, o
Ocidente acabou por modificar suas definições de patrimônio e as maneiras de conservá-lo. Os pioneiros
na Europa foram os franceses, desenvolvendo projetos sociais de valorização de antigos ofícios e

* Matéria elaborada pela Assessoria da Memória do Judiciário.
1 Decreto-lei que dispõe sobre o patrimônio histórico imaterial e as formas de tombá-lo.
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mostrando as singularidades da arte, em contraste com a globalização flagrante dos tempos modernos.
Instituiu o projeto “Mestres da Arte“, que reconhece e apóia os ofícios que aliam tradição e inovação.
Promove a distinção daqueles que se destacam por um “saber fazer“ de excelência e que estejam aptos
a compartilhar seus conhecimentos com aprendizes capazes de perpetuar essas competências. 

No projeto intitulado “Tesouros humanos vivos”, um programa de valorização dos mestres em
diferentes ofícios em todo o mundo, a idéia é resgatar e preservar velhas formas do saber fazer.
Segundo as recomendações da Unesco, esse projeto reconhece oficialmente o valor dos “mestres“ e
assegura-lhes condições para que transmitam às novas gerações o “saber fazer“ de tantas modali-
dades de patrimônio cultural imaterial ou intangível, como as línguas, as tradições orais, os costumes,
a dança, os ritos, os festivais, as artes e artesanatos em geral, etc. 

Os artesãos, ao ensinarem aos aprendizes o que herdaram de seus pais e avós, garantem a
permanência desses ensinamentos, os quais, de outra maneira, poderiam ser apagados da história.
Não é objetivo do projeto “congelar” esse conhecimento. Por ser ele mutante, como a própria gênese
social, as práticas antigas convivem com outras desenvolvidas pelos artesãos. 

Valores como amizade e respeito mútuo, tão esquecidos na selvageria da concorrência de mer-
cado, são reforçados e dão o toque de distinção àquilo que é produzido nos ateliês. O artesão, assim
como o jurista, sabe que não é conhecedor de tudo e que sempre há o que aprender; afinal, a exe-
cução dos ofícios exige dedicação, responsabilidade e a verdadeira maestria do aperfeiçoamento con-
tinuado, “a linha da perfeição é uma assíntota à curva descrita pelo progresso humano” (Clorindo
Burnier).2 O projeto “Mestres do saber” nos remete ao imensurável valor do saber fazer, que se aper-
feiçoa e que se adapta ao novo, sem perder suas raízes.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, consciente da tamanha importância de se conhecer
aprofundadamente o saber fazer jurídico, criou a Memória do Judiciário Mineiro, em 9 de novembro
de 1988, pelo então presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Desembargador José Arthur
de Carvalho de Pereira, conhecido por sua “atuação brilhante, inteligência privilegiada e grande cul-
tura humanística“. 

Neste espaço, ilustres doutores da lei se debruçaram sobre o assunto, buscando formas de res-
gatar e preservar esse patrimônio para além de papéis e processos antigos. As palavras do discurso
de seu primeiro superintendente na inauguração da Mejud, o Desembargador Pedro Braga, denotam,
claramente, esta concepção de preservação do ontem em harmonia com o hoje e o amanhã: ”O pas-
sado está, generosa e constantemente, a oferecer ao presente e ao futuro a lúcida diretriz das suas
lições e a grandeza do seu exemplo”.

O fazer jurídico é, pois, peculiar e muito distinto, como a confecção de uma peça de arte. Cada
processo é único, embora a lei seja igual para todos. Conhecer sua história nos revela mais que
trâmites legais. Por ter base sólida nas regras sociais, a existência e a aplicação das leis podem se
considerar a expressão dos anseios da sociedade.

Essa forma de conhecimento permite-nos vislumbrar as trocas culturais que ocorrem nas
relações estabelecidas pelo ofício. Um jurista aprende, também, sobre os hábitos e a cultura das
localidades em que trabalha, através dos depoimentos processuais e do estudo da gênese dos

2 ALAMY FILHO, 1961, p. 340.
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crimes. Mas não é algo unilateral; pelo contrário, aqueles que participam de alguma forma do proces-
so acabam, mesmo que de forma inconsciente, absorvendo um pouco do capital cultural do advoga-
do, do juiz e das partes. O diálogo de saberes constitui uma verdadeira troca, que pode promover
mudanças significativas no modo de pensar e de entender a sociedade, de ambos os lados.

Os superintendentes, Desembargador Pedro Braga, Magistrado exemplar, Desembargador
Walter Veado, de sólida cultura, notável inteligência e privilegiado senso de justiça, e o nosso atual,
Desembargador Hélio Costa, homem ilustre e competente, extraordinário orador, de reconhecido
saber jurídico, com brilhantismo profissional e comprometimento cultural, são nossos guias na divul-
gação da história do saber fazer jurídico para as gerações futuras. Verdadeiros “Tesouros humanos”
e “Mestres da Arte”, sem os quais a seriedade e o sucesso do trabalho da Memória do Judiciário
Mineiro sequer existiriam. 

A eles, nosso eterno reconhecimento pelo trabalho inovador, que é garantia do contínuo inter-
câmbio cultural que se dá por meio do diálogo entre o passado e o presente.
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DOUTRINA

ESCRITURAS DE INVENTÁRIOS, SEPARAÇÕES E DIVÓRCIOS: ALGUNS CUIDADOS

Antônio Carlos Parreira 

No dia 05 de janeiro de 2007, com a publicação da Lei 11.441, de 04 de janeiro de 2007, tornou-
se possível promover por escritura pública o inventário, a separação consensual e o divórcio consen-
sual, com as respectivas partilhas dos bens, desde que os contratantes (herdeiros, cônjuge e com-
panheiro sobrevivente nos inventários e cônjuges ou ex-cônjuges nas separações e divórcios) sejam
maiores e capazes.

Antes se utilizava o termo separação judicial, que, com a Lei do Divórcio, veio substituir o anti-
go desquite. Tal expressão indicava a separação em juízo do casal, distinguindo-se da mera sepa-
ração de fato.

Neste texto, utilizarei o termo separação legal, englobando tanto a separação judicial como a
separação contratual, conforme se dê em juízo ou por escritura pública.

Especificamente sobre as separações e divórcios, a lei condicionou a lavratura da escritura
pública à ausência de filhos menores ou incapazes do casal, ao passo que no tocante ao inventário
não pode existir testamento.

Desde o início da tramitação do projeto no Congresso Nacional, foi possível notar dos ma-
gistrados, promotores, advogados e principalmente dos notários sobre questões que poderiam surgir,
principalmente de cunho tributário, com a mudança radical da legislação, permitindo sejam realizados
de forma administrativa atos que historicamente estavam sujeitos à tutela jurisdicional.

Possível notar que, passada uma semana da vigência da nova lei, persistem ainda dúvidas e
incertezas por parte dos notários, principalmente pelo temor de praticarem o ato notarial deixando de
observar requisito indispensável, ou de se exigir o recolhimento de tributo, sendo posteriormente
responsabilizados pela omissão.

Até porque, se é verdade que a lei veio permitir a prática de tais atos por escritura pública e que,
sendo os contratantes obrigatoriamente maiores, capazes e assistidos por advogados, podem con-
tratar livremente, não menos verdade é que não afastou ela exigências outras previstas em leis fe-
derais, estaduais e mesmo municipais, aplicáveis principalmente em partilhas de bens, em especial
quando há desigualdade de valores nos quinhões.

Assim, penso que deverão os tabeliães e os advogados que participarem dos atos notariais agir
com certa cautela, principalmente nas seguintes situações:

1) Partilha amigável com pagamento do usufruto para o cônjuge ou companheiro e da
nua-propriedade para os herdeiros

* Juiz de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Varginha (MG).
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Na verdade, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, via de regra, tem direito à meação dos
bens inventariados, os quais já lhe pertencem, em face do regime de bens adotado (comunhão uni-
versal ou bens adquiridos na constância do matrimônio no regime de comunhão parcial, etc.), ao
passo que os herdeiros recebem em partes iguais a meação que pertencia à pessoa inventariada. Dar
na partilha apenas o usufruto para o cônjuge ou companheiro supérstite e a nua-propriedade para os
herdeiros significa que o primeiro doou a nua-propriedade de sua meação para os herdeiros, reser-
vando o usufruto, e que estes instituíram aquele usufrutuário das partes que constituem suas legíti-
mas, recebidas como herança.

O mesmo se dá quando na partilha do inventário se atribui apenas o usufruto para um herdeiro e a
nua-propriedade para outro, ou ainda nas separações e divórcios em relação aos cônjuges ou ex-cônjuges.

Tal ocorrendo, além do imposto de transmissão causa mortis nos inventários, deve o tabelião
exigir o prévio pagamento do imposto de transmissão por esses atos inter vivos.

2) Renúncia à herança ou à meação com beneficiário determinado

Constantemente se vêem nos inventários herdeiros renunciarem à herança em favor de outro
herdeiro ou do cônjuge ou companheiro sobrevivente, ou, o que é pior, este renunciar à meação em
favor de um ou mais herdeiros...

Na verdade, o Código Civil contempla apenas as hipóteses de renúncia da herança sem beneficiário
determinado, antes de praticado ato pelo herdeiro que importe em sua aceitação (arts.1.806 e seguintes do
atual e 1.581 e seguintes do anterior), não havendo previsão legal para a renúncia da meação.

Mas na prática a doutrina e a jurisprudência acabaram por admitir a chamada “renúncia transla-
tiva”, expressão esta sobre a qual, certa feita, consagrado jurista escreveu que “o substantivo briga
com o adjetivo”, porquanto quem renuncia nada transfere.

Na verdade, tais renúncias nada mais são do que doações disfarçadas, pois, somente se
aceitar a herança, poderá o renunciante transferir os bens que a integram para pessoa por ele deter-
minada. Caso contrário, havendo renúncia pura e simples como previsto na lei, a parte do renunciante
acresce por vontade da norma legal (e não dele) à dos outros herdeiros da mesma classe, ou da sub-
seqüente, conforme o art. 1.810 do Código Civil.

Da mesma forma, mesmo antes do evento morte, o cônjuge ou companheiro meeiro já era pro-
prietário da meação dos bens comuns, importando em doação sua renúncia translativa em favor de
um ou mais herdeiros.

Portanto, possível que nas escrituras de inventário os herdeiros ou os meeiros façam doação
de suas legítimas ou meações uns aos outros, devendo os notários utilizar o termo correto de doação,
evitando a renúncia translativa ou a renúncia em favor de...

Não obstante seja a expressão utilizada doação, ou renúncia translativa, ou renúncia com bene-
ficiário determinado ou renúncia em favor de alguém, há na espécie transmissão gratuita de bens, por
ato inter vivos, impondo-se o prévio recolhimento do imposto de transmissão respectivo ou o reconhe-
cimento pelo Fisco da isenção.

3) Renúncias sem beneficiários determinados
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Nada impede que, na mesma escritura de inventário e partilha, um ou mais herdeiros renunciem
à herança que lhes cabe sem beneficiário determinado (art. 1.806 do Código Civil), sendo beneficia-
dos com essa renúncia os outros herdeiros da mesma classe, como, por exemplo, os outros filhos do
inventariado, irmãos do renunciante, ou os herdeiros da classe subseqüente (ex.: todos os filhos do
inventariado viúvo renunciam, passando a herança então para os pais do de cujus).

Mas, nesses casos, devem ser tomados alguns cuidados, não de natureza tributária, inexistente
tributação na renúncia da herança pura e simples.

É que algumas vezes certos herdeiros ao renunciarem desejam de fato beneficiar determinada
pessoa, não o declarando expressamente para evitar a tributação, imaginando que a disposição da lei
atende a suas vontades, com o acréscimo das partes que renunciaram à da pessoa por eles visada.

Por exemplo: todos os filhos, querendo beneficiar sua mãe, que foi casada com o de cujus sob
o regime da comunhão universal de bens, renunciam à herança que lhes cabe, sem indicar benefi-
ciário determinado, supondo erroneamente que suas partes acrescerão à da sua genitora, uma vez
que o inventariado, seu pai, faleceu sem deixar ascendentes.

No entanto, esses herdeiros renunciantes têm filhos, inclusive um menor.

Nessa hipótese, pela regra do art. 1.811 do Código Civil, as partes dos renunciantes serão
transmitidas aos seus filhos (netos do inventariado), por direito próprio, e por cabeça, e não ao côn-
juge sobrevivente, impondo-se ao tabelião atenção redobrada para não contribuir no equívoco dos
contratantes.

Até porque, numa situação como a retratada acima, não poderá o tabelião lavrar a escritura,
pois a partilha deverá obrigatoriamente contemplar herdeiro incapaz (filho menor do renunciante).

4) Existência de processos de inventário, separação e divórcio

A existência de processo de inventário ainda não encerrado, porquanto não julgada a partilha,
não impede a realização do inventário por escritura pública, bastando que cópia autêntica dela poste-
riormente seja juntada ao processo para extinção do feito, por perda de objeto.

No entanto, deverá o juiz examinar se, na escritura de inventário e partilha, foram observados
os requisitos legais e recolhidos os tributos incidentes, dando ciência ao Fisco de eventual sonegação
para as providências administrativas ou judiciais que o ente público entender cabíveis.

Igualmente possível lavrar escrituras de divórcio e separação, mesmo existindo processos a
respeito ainda não julgados, os quais perderão seu objeto, sendo extintos sem exame do mérito, uma
vez neles juntadas as cópias autênticas das escrituras.

Embora não obrigatório, de todo recomendável que o tabelião indague dos contratantes e faça
constar da escritura se existe processo em tramitação, se possível indicando seu número e vara,
sendo apresentada e arquivada certidão sobre o estágio em que se encontra o feito.

5) Renúncia à herança em processo de inventário ou em outra escritura anterior

Entendo que, se já existia processo de inventário e nele determinado herdeiro renunciou à sua
parte na herança, sem beneficiário determinado, ou mesmo se ocorreu a “renúncia translativa”, com
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recolhimento do imposto de transmissão inter vivos, salvo declaração do Fisco de sua isenção/não-
incidência, e tal renúncia com ou sem beneficiário tenha sido objeto de homologação pelo juiz, poderá
o tabelião lavrar uma escritura de inventário e partilha, sem a presença no ato do herdeiro renunciante,
tocando a parte que lhe caberia aos demais herdeiros nos termos da lei ou ao herdeiro beneficiado
com a renúncia translativa, desde que os interessados apresentem certidão atualizada do processo
de inventário, expedida pelo escrivão do feito, da qual seja possível aferir que a renúncia se refere aos
bens inventariados e partilhados.

Também desnecessária a presença na escritura de inventário e partilha do herdeiro renun-
ciante, se tal renúncia, observados os requisitos legais, se deu por outra escritura pública, em opor-
tunidade anterior e em tabelionato diverso, porquanto admitida pelo art. 1.806 do Estatuto Civil.

Mas repito: indispensável se possa aferir, tanto pela escritura anterior como pela certidão do
termo judicial homologado pelo juiz, que a renúncia envolveu os direitos hereditários sobre os bens
inventariados, objeto da escritura de inventário e partilha.

6) Inventário e partilha realizados por herdeiros de uma classe posterior, segundo a
ordem de vocação hereditária

Pode acontecer de os contratantes do inventário e partilha serem herdeiros de uma classe pos-
terior na ordem de vocação hereditária, como ocorre, por exemplo, na hipótese de promoverem o
inventário e partilha os irmãos do inventariado, em virtude do prévio falecimento da esposa, dos filhos,
dos netos e dos pais do de cujus.

Indispensável que, em situações como esta, os tabeliães exijam a comprovação não somente
do óbito do inventariado, mas de todos os herdeiros das classes anteriores, vale dizer, de todas aque-
las pessoas que antecederiam os contratantes na ordem de vocação hereditária.

O mesmo cuidado é de se ter quando do direito de representação na linha reta descendente e
principalmente na linha transversal, pois, nesse último caso, somente se dá o direito de representação
em favor dos filhos de irmãos do falecido, quando com irmãos deste concorrerem (art. 1.853 do
Código Civil).

7) Concorrência entre herdeiros e incidência do imposto de transmissão sobre as partes
que excederem as legítimas

Devem os notários atentar ainda para as hipóteses em que o cônjuge sobrevivente concorre
com herdeiros descendentes e ascendentes. Com os primeiros poderá herdar metade (1/2) da he-
rança, ou um terço (1/3) dela ou no mínimo um quarto (1/4), dependendo se concorre com apenas um,
com dois ou com três ou mais descendentes (CC, art. 1.832).

Já com ascendentes poderá receber uma terça parte ou metade da herança (art. 1.832).

Possível, ainda, a concorrência entre irmãos bilaterais com unilaterais (art. 1.840) ou entre seus
respectivos filhos (§ 2º do art. 1.843), quando estes herdarão metade daqueles.

Em todas essas situações, dependendo do número de herdeiros ou mesmo do vínculo unila-
teral ou bilateral que os une, poderão os herdeiros receber quinhões diferenciados de uma escritura
para outra. Se os notários não atentarem para o fato, poderão beneficiar determinado herdeiro em pre-
juízo de outro. E, mais, ao efetuarem na escritura pagamento a maior, poderá o Fisco interpretar que
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houve uma transmissão gratuita (doação), sem que houvesse o indispensável recolhimento do impos-
to respectivo, cobrando a omissão do cartorário.

8) Incidência do imposto de transmissão por ato inter vivos sobre as partes que exce-
derem a meação ou as legítimas

Se, na partilha dos bens no inventário, na separação ou no divórcio, houver pagamento a maior
para meeiro, de forma gratuita, restará caracterizada a doação, sujeita ao imposto de transmissão por
ato inter vivos devido ao Estado, salvo isenção por ele reconhecida.

Para tanto devem ser observados exclusivamente os valores dos bens comuns, sujeitos à par-
tilha.

Se, para compensar o recebimento a maior, o herdeiro ou o meeiro efetuar um pagamento em
dinheiro ou mediante dação de outros bens, restará caracterizada a transmissão onerosa, como se hou-
vesse uma compra da parte excedente. Nessa hipótese, se o valor excedente corresponder a imóvel,
haverá tributação, porém em favor do Município da situação do bem, a título de imposto sobre a trans-
missão de bem imóvel (ITBI), salvo isenção ou não-incidência segundo a lei municipal respectiva. Da
mesma forma, se em pagamento for dado outro bem imóvel, devido o ITBI pela transmissão desse bem.

9) Prazo para recolhimento do imposto de transmissão causa mortis nas escrituras de
inventário

Tais prazos dependem das leis estaduais que tratam da matéria. Em Minas Gerais, o “imposto
sobre a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos”, conhecido por ITCD, atual-
mente é regido pela Lei Estadual nº 14.941, de 29.12.2003, que, nos casos de transmissão causa mor-
tis, fixa para pagamento um prazo máximo de 180 dias, contados da data da abertura da sucessão
(art. 13, inciso I).

Não obstante, o próprio Código de Processo Civil prevê o prévio recolhimento dos tributos antes
da sentença que julga a partilha (art. 1.026), ou antes da expedição do formal de partilha (art. 1.031,
§ 2º), vale dizer, antecedendo a conclusão do processo de inventário.

A lei mineira prevê, no § 1º do mencionado artigo 13, que “o ITCD será pago antes da lavratu-
ra da escritura pública e antes do registro de qualquer das hipóteses previstas nesta Lei”.

Obviamente, não se refere às escrituras de inventário, separação e divórcio, pois inexistentes e
inadmissíveis até 04 de janeiro passado.

Assim, como o ITCD sempre foi exigido antes do encerramento do processo de inventário, via
de regra antes mesmo de proferida sentença julgando a partilha ou adjudicando os bens a herdeiro
único, entendo deva o respectivo tributo ser exigido também antes da lavratura da escritura.

Da mesma forma, eventuais impostos incidentes sobre as partes que excederem gratuitamente
a legítima do herdeiro ou a meação do cônjuge ou companheiro sobrevivente, ou ainda sobre as
renúncias translativas, deverão ser recolhidos antes da lavratura da escritura de inventário e partilha,
visto configurarem verdadeira doação.

E, nessas hipóteses em que o imposto de transmissão deve ser exigido previamente, impõe-se
aos notários observar para fins de tributação se há desigualdade das legítimas ou desrespeito ao
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direito de meação, considerando para tanto a avaliação dos bens realizada pelo Fisco estadual, pouco
importando atribuam os contratantes valores diferentes da fiscalização, segundo os quais não have-
ria desigualdade dos quinhões hereditários ou prejuízo ao meeiro.

Em suma: aconselho aos tabeliães exigir o prévio recolhimento do ITCD, antes da lavratura das
escrituras de inventário e partilha, mesmo se os bens partilhados forem situados em outras unidades
da Federação.

10) Prazo para recolhimento do imposto de transmissão por ato inter vivos nas escrituras
de separação e divórcio

Relativamente aos processos judiciais de separação e divórcio, em Minas Gerais o imposto de
transmissão incide apenas “sobre o valor que exceder à meação, transmitido de forma gratuita”, com
prazo para pagamento de até 15 dias, contados da data do trânsito em julgado da sentença, nos ter-
mos do inciso III do mencionado art. 13 da Lei Estadual nº 14.941, de 29.12.2003.

Em razão disso, descarta-se a possibilidade de se exigir previamente o recolhimento do tributo
no próprio processo, porquanto, com o trânsito em julgado da sentença, possível desde logo a expe-
dição do formal de partilha ou da carta de sentença e o arquivamento do processo.

Concluo, assim, por analogia, ser possível aos separandos ou divorciandos recolher o tributo
(se devido for), no prazo de 15 dias contados da lavratura da escritura de separação ou divórcio, não
obstante seja de todo aconselhável o seu prévio pagamento.

E, não sendo exigível o pagamento do imposto antes da escritura, não há necessidade também
de prévia manifestação do Fisco sobre os valores atribuídos pelos contratantes aos bens partilhados.

Uma coisa é certa: seja escritura de inventário e partilha, seja de separação ou divórcio, o paga-
mento dos impostos de transmissão causa mortis ou por atos inter vivos deve preceder obrigatoriamente
ao registro imobiliário, conforme em Minas Gerais exige o artigo 18 da lei anteriormente referida.

11) Possibilidade de divórcio direto consensual

Entendo possível a realização do divórcio direto consensual por escritura pública, bastando que
os divorciandos apresentem declaração escrita de duas ou mais pessoas, com firmas reconhecidas,
atestando sob as penas da lei saber que o casal se encontra separado de fato, ininterruptamente, há
mais de dois anos. Também possível a presença de testemunhas no ato para dar tal declaração, sem-
pre sob as penas da lei em caso de falsidade.

No entanto, como há acirrada divergência a respeito, e salvo se houver autorização judicial para
a lavratura do ato, aconselhável aos tabeliães aguardar instruções a respeito da sua Corregedoria-
Geral de Justiça, ou que seja pacificado o entendimento por mudança da lei ou por construção
jurisprudencial.

12) Possibilidade da separação e divórcio por escritura, mesmo existindo filhos menores
ou maiores incapazes

A lei é clara ao condicionar as escrituras de separação e divórcio à ausência de filhos menores
ou maiores incapazes do casal.
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No entanto, é princípio comezinho de direito pátrio que “a lei deve ser aplicada segundo os fins
sociais a que se destina”, de modo a afastar a vedação em alguns casos especiais.

Com efeito, a finalidade da lei nova foi simplificar as separações e divórcios consensuais, medi-
ante procedimento administrativo rápido, quando desnecessária a intervenção judicial.

Afastou-se a possibilidade de realização dos atos notariais quando da presença de filhos inca-
pazes dos separandos e divorciandos, uma vez ser indispensável a tutela dos interesses destes pelo
Poder Judiciário, sob a fiscalização do Ministério Público.

Mas e se os direitos indisponíveis dos filhos incapazes já estiverem judicialmente tutelados e as
escrituras de separação e divórcio ratificarem as decisões judiciais, sem quaisquer alterações pelo
casal? Qual o prejuízo para os filhos incapazes?

Nenhum.

Assim, se for caso de mera conversão consensual de separação judicial em divórcio, no qual
ficarão mantidas as cláusulas da separação relativas à guarda, direito de visita e pensão alimentícia
dos filhos menores e maiores incapazes, obviamente que nenhum prejuízo poderá ocorrer para os fi-
lhos. Nessa hipótese, se foram prejudicados, tal se deu no processo judicial da separação e sob as
barbas do juiz de direito e do promotor de justiça.

Ora, também possível em processo contencioso ou consensual serem resolvidas as questões de
alimentos, guarda e direito de visita dos filhos incapazes, podendo os cônjuges em escritura de sepa-
ração ou divórcio consensual direto ratificar o acordo homologado ou a decisão imposta pelo Judiciário.

Tal ocorrendo, não há margem para prejuízo para os filhos.

Em resumo: entendo que a intenção do legislador, ou melhor, que o fim social buscado foi uni-
camente impedir que os cônjuges ou ex-cônjuges, em escrituras de separação ou divórcio, portanto
sem a presença do juiz de direito e do promotor de justiça, estabeleçam ou alterem direitos envol-
vendo filhos menores ou maiores incapazes, especialmente sobre pensão alimentícia, guarda e direi-
to de visita, de modo a permitir ao Judiciário afastar tal óbice para a lavratura da escritura pública,
quando já tutelados judicialmente os direitos desses filhos, limitando-se o casal a ratificar as condições
dessa tutela judicial.

Acredito que, com o decorrer do tempo, será essa a posição adotada pela maioria dos juízes.
No entanto, como aos tabeliães não é dado decidir, devem-se abster de lavrar escrituras quando exis-
tentes filhos incapazes, seguindo à risca a letra fria da lei, podendo quando muito levantar dúvida ao
magistrado, ou instruir os contratantes a postular autorização judicial.

Na prática, entre aguardar uma decisão em processo de dúvida ou de autorização judicial para
a lavratura da escritura, é preferível requerer a separação ou o divórcio em juízo.

13) Escritura de inventário e adjudicação

A lei autoriza seja lavrada a escritura de inventário e partilha, quando os interessados forem
maiores e capazes.

Mas, se houver herdeiro único, sendo caso de adjudicação?
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Não vejo qualquer óbice em se lavrar uma escritura de inventário e adjudicação, figurando o
único herdeiro como outorgante declarante.

Comprovada a qualidade de herdeiro único, observadas as demais exigências legais e recolhi-
do o imposto de transmissão causa mortis, deve o tabelião lavrar mencionada escritura, por se tratar
de situação singela, menos complexa do que se houvesse outro ou outros herdeiros e, conseqüente-
mente, uma partilha.

14) Conclusão

Tomados esses cuidados, observando-se pela certidão do registro civil o óbito da pessoa inven-
tariada ou o tempo mínimo de casamento para a separação consensual (CC, art. 1.574) ou para a con-
versão da separação legal em divórcio (art. 1.580), não há qualquer empecilho em se lavrar escritura
de inventário, separação ou divórcio, por se tratar de ato notarial como outro qualquer.

A lei veio em boa hora, com possibilidade de desafogar o Judiciário, dele retirando casos nos
quais sua intervenção não se justifica. Apenas uma crítica: deveria o legislador, ao invés de criar mais
uma forma de separação legal, ter aproveitado a oportunidade para acabar com a separação judicial,
e principalmente com a discussão de culpa pela separação, fonte interminável de litígios no Judiciário,
cuja finalidade única é manter abertas as feridas das separações traumáticas.

Como costumeiramente diz o Desembargador Judimar Martins Biber Sampaio: vamos sem
medo.

-:::-
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FILTRAGEM HERMENÊUTICO-CONSTITUCIONAL DA RESPONSABILIDADE
ESTATAL POR ATOS OMISSIVOS

Augusto Vinícius Fonseca e Silva*

Apesar de o Direito brasileiro, desde a Constituição Federal de 1946, ter adotado a Teoria da
Responsabilidade Objetiva do Estado nos casos de responsabilização civil extracontratual, ainda gras-
sa, na doutrina e na jurisprudência, controvérsia quando o problema toca aos atos omissivos estatais.

A Constituição atual, no art. 37, § 6º, parece ser bem clara na adoção de tal teoria, porquanto
não faz qualquer menção a elemento que induza à adoção da subjetivação da responsabilidade.
Nesse mesmo sentido, veio à tona o art. 43 do Código Civil de 2002, cuja redação praticamente repete
a daquele dispositivo, mas que consubstanciou significativa alteração do tema na seara infraconstitu-
cional, haja vista que o art. 15 do Código Civil de 1916 permitia ilação de ser subjetiva a responsabi-
lidade do Estado.1

A clareza dos dispositivos da Constituição de 1988 e do Código Civil novo, porém, não afasta a
necessidade de interpretá-los. O brocardo in claris cessat interpretatio, já se dizia, é “uma afirmativa
sem nenhum valor científico, ante as idéias triunfantes da realidade” (MAXIMILIANO, 1979, p. 33).
Bem por isso, a doutrina não prescinde do exercício hermenêutico, mesmo quando claras as pres-
crições normativas. A bem da verdade, a clareza não é inerente à letra da lei, mas ao resultado da
interpretação que se faz de tal letra. Flávia de Almeida Viveiros de Castro (2004, p. 7) preconiza inci-
sivamente que “a clareza e a obscuridade não são, via de regra, qualidades intrínsecas a um texto,
que precederiam a interpretação do mesmo. Elas são fruto da atividade interpretativa”.

Logo, como disserta Pietro Perlingieri (2002, p. 72), “a clareza, se existe, não pode ser um prius,
mas um posterius da interpretação: não a premissa, mas o resultado da interpretação”.

A interpretação, para Ronald Dworkin (1998, p. 71), importa 

(...) o relato de um propósito; ela pressupõe uma forma de ver o que é interpretado – uma prática
social ou uma tradição, tanto quanto um texto ou uma pintura – como se este fosse o produto de
uma decisão de perseguir um conjunto de temas, visões ou objetivos, uma direção em vez de outra. 

Conseqüentemente, é escorreito afirmar, com Paulo Bonavides (2003, p. 437), que “busca a
interpretação, portanto, estabelecer o sentido objetivamente válido de uma regra de direito. Questiona
a lei, não o direito (...). Não há norma jurídica que dispense interpretação”. 

Mas quem exerce a interpretação? Responde Peter Häberle (1997, p. 15): “todo aquele que vive
no contexto regulado por uma norma e que vive com este contexto é, indireta, ou até mesmo direta-
mente, um intérprete desta norma”.

* Juiz de Direito em Minas Gerais.  Pós-Graduado em Direito Civil e Direito Processual Civil pela Unesa - Rio de
Janeiro. Ex-Professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade Estácio de Sá - Campus
Juiz de Fora. Ex-Procurador do Município de Juiz de Fora.
1 CC/1916, art. 15: “As pessoas jurídicas de direito público são civilmente responsáveis por atos de seus repre-
sentantes que nessa qualidade causem danos a terceiros, procedendo de modo contrário ao direito ou faltando
a dever prescrito por lei, salvo o direito regressivo contra os causadores do dano”.
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Sendo, pois, imperioso o exercício hermenêutico de tais dispositivos, deve ser feito, inexora-
velmente, à luz da Constituição Federal, que deve joeirar todo o processo interpretativo. Já afirmara
Luis Roberto Barroso (2004) que 

(...) o Direito Constitucional é um modo de olhar o Direito, e a Constituição é a lente por que se
deve ler e interpretar os demais ramos do Direito, de modo que o Direito infraconstitucional deve
ser lido e reinterpretado a partir da Constituição, cuja supremacia, além de formal, é axiológica.
Enfim, toda interpretação jurídica é constitucional. A norma infraconstitucional deve ser interpreta-
da como forma de viabilizar e concretizar a vontade constitucional.

O processo de “filtragem constitucional”, assevera Paulo Ricardo Schier (1999, p. 104), quer
dizer que 

(...) a ordem jurídica, sob a perspectiva formal e material, e assim os seus procedimentos e valores,
devem passar sempre e necessariamente pelo filtro axiológico da Constituição Federal, impondo,
a cada momento da aplicação do Direito, uma releitura e atualização de suas normas.

Subsumindo-se, pois, o tema da responsabilidade civil estatal por omissão ao critério da fil-
tragem hermenêutico-constitucional, procurar-se-á demonstrar, ao final, que, mesmo nos casos omis-
sivos, tem aquela responsabilidade natureza objetiva.

Esclareça-se, entrementes, que não tem por escopo o presente trabalho sinalizar no sentido de
a conclusão alcançada ser a única correta, pois, 

(...) a interpretação de uma lei não deve necessariamente conduzir a uma única solução como
sendo a única correta, mas possivelmente a várias soluções que – na medida em que apenas
sejam aferidas pela lei a aplicar – têm igual valor, se bem que apenas uma delas se torne Direito
positivo no ato do órgão aplicador do Direito – no ato do Tribunal, especialmente (KELSEN, 1994,
p. 390-391).

Por isso, é que há corrente sectária da teoria subjetiva, capitaneada por juristas de escol.

Tem-se na pessoa do professor Celso Antônio Bandeira de Mello o maior defensor da teoria da
responsabilidade subjetiva do Estado por atos omissivos. Segundo ele, 

(...) há previsão de responsabilidade objetiva do Estado, mas, para que ocorra, cumpre que os danos
ensejadores da reparação hajam sido causados por agentes públicos. Se não foram eles os cau-
sadores, se incorreram em omissão e adveio dano para terceiros, a causa é outra; não decorre do
comportamento dos agentes. Terá sido propiciada por eles. A omissão haverá condicionado sua
ocorrência, mas não a causou. Donde não há cogitar, neste caso, responsabilidade objetiva (...). A
responsabilidade por omissão é responsabilidade por comportamento ilícito. E é responsabilidade
subjetiva, porquanto supõe dolo ou culpa em suas modalidades de negligência, imperícia ou
imprudência, embora possa tratar-se de uma culpa não individualizável na pessoa de tal ou qual fun-
cionário, mas atribuída ao serviço estatal genericamente. É a culpa anônima ou faute de service dos
franceses, entre nós traduzida por ‘falta do serviço’ (Responsabilidade extracontratual do Estado por
comportamentos administrativos - RT 552/13).

No mesmo diapasão, Rui Stoco (2004, p. 963), já dissertando sob a égide do CC/2002: 

A premissa fundamental, portanto, é a de que a responsabilidade do Estado, nos termos do art. 37,
§ 6º, da CF/88, só é objetiva quando os danos a terceiros forem causados diretamente por seus
agentes, nessa qualidade. É a teoria do risco que dispensa qualquer indagação acerca da juridici-
dade e da culpabilidade. 
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Ora, a omissão do Estado é anônima, posto que se produz em algo que a própria Administração
não fez, quando devia fazer. Não tomou providências quando estas eram exigidas. Omitiu-se,
danosamente, quando exigia um comportamento ativo. O serviço falhou sem que houvesse a par-
ticipação direta de qualquer agente público.
Se assim é, o comportamento omissivo do próprio Poder Público não se encaixa nem no art. 37, §
6º, da Constituição Federal, nem no art. 43 do Código Civil, e, portanto, empenha responsabilidade
subjetiva.
Embora o art. 43 do atual Código Civil tenha se apartado da teoria abraçada no art. 15 do revoga-
do Código de 1916, pois este adotava a responsabilidade subjetiva do Estado, e aquele preceito do
Código atual – na linha do princípio estabelecido pela Constituição Federal – tenha acolhido a
responsabilidade objetiva do Estado, a situação não muda, segundo nos parece.

A jurisprudência, tanto dos colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça,
quanto do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, também endossa a posição subjetivista: 

A Turma negou provimento a recurso extraordinário no qual se pretendia, sob alegação ao art. 37,
§ 6º, da CF, a reforma do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que, entenden-
do caracterizada na espécie a responsabilidade objetiva do Estado, reconhecera o direito de inde-
nização devida a filho de preso assassinado dentro da própria cela por outro detento. A Turma,
embora salientando que a responsabilidade por ato omissivo do Estado se caracteriza como sub-
jetiva – não sendo necessária, contudo, a individualização da culpa, que decorre de forma genéri-
ca, da falta de serviço –, considerou presente, no caso, o nexo de causalidade entre a ação omis-
siva atribuída ao Poder Público e o dano, por competir ao Estado zelar pela integridade física do
preso (STF - RE 372472/RN - Rel. Min. Carlos Veloso - j. em 04.11.2003 - Informativo nº 329 STF). 

Processual civil. Administrativo. Violação dos arts. 131, 165 e 458, II, do CPC configurada.
Aplicação da teoria da responsabilidade civil subjetiva. Omissão do Poder Público. Pleito de danos
materiais e morais. Morte de funcionário em hospital público. Fato presumível. Onus probandi.
- 1. É cediço no Tribunal que: ‘Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Ato omissivo. Morte
de portador de deficiência mental internado em hospital psiquiátrico do Estado. - A responsabilidade
civil que se imputa ao Estado por ato danoso de seus prepostos é objetiva (art. 37, § 6º, CF), impon-
do-lhe o dever de indenizar se se verificar dano ao patrimônio de outrem e nexo causal entre o dano
e o comportamento do preposto. 
- 2. Somente se afasta a responsabilidade se o evento danoso resultar de caso fortuito ou força
maior ou decorrer de culpa da vítima. 
- 3. Em se tratando de ato omissivo, embora esteja a doutrina dividida entre as correntes dos adep-
tos da responsabilidade objetiva e aqueles que adotam a responsabilidade subjetiva, prevalece na
jurisprudência a teoria subjetiva do ato omissivo, de modo a só ser possível indenização quando
houver culpa do preposto.
- 4. Falta no dever de vigilância em hospital psiquiátrico, com fuga e suicídio posterior do paciente.
- 5. Incidência de indenização por danos morais. 
- 6. Recurso especial provido (STJ - 1ª T. - REsp 738833/RJ - Rel. Min. Luiz Fux - j. em 08.08.2006
- DJ de 28.08.2006, p. 227).

Indenização. Lesão corporal de detento sob custódia do Estado. Ato omissivo. Responsabilidade
subjetiva. - Tratando-se de suposto ato omissivo do Poder Público, a responsabilidade é subjetiva,
exigindo a presença do dolo ou da culpa por faute du service dos franceses. Assim, a espécie é
regida pelo direito comum - art. 159 do Código Civil (vigente à data dos fatos), que estabelece a
responsabilidade civil de indenizar àquele que por ação ou omissão voluntária causar prejuízo a
outrem. Se a situação específica era evitável, decorre daí a omissão do Estado, como condição do
dano, porque foi essa omissão que propiciou a sua ocorrência e, portanto, a sua responsabilidade
indenizatória (TJMG - Processo nº 1.0024.03.058108-6/001 - Rel. Des. Geraldo Augusto - j. em
25.10.2005 - pub. em 25.11.2005).
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A análise dos atuais dispositivos - constitucional (art. 37, § 6º, da CF/88) e legal (art. 43 do
CC/2002) - deve obedecer aos métodos de interpretação jurídica, seja os clássicos, seja os que con-
cernem especificamente à seara constitucional.

No campo dos métodos clássicos, não há como fugir da interpretação literal ou gramatical.
Diante de um texto, ensina Miguel Reale (1998, p. 281):

(...) o primeiro dever do intérprete é analisar o dispositivo legal para captar o seu pleno valor expres-
sional (...). A lei é uma realidade morfológica e sintática que deve ser, por conseguinte, estudada
do ponto de vista gramatical. É da gramática – tomada esta palavra no seu sentido mais amplo - o
primeiro caminho que o intérprete deve percorrer para dar-nos o sentido rigoroso de uma norma
legal. Toda lei tem um significado e um alcance que não são dados pelo arbítrio imaginoso do intér-
prete, mas são, ao contrário, revelados pelo exame imparcial do texto.

Entretanto, não se pode coarctar o exegeta à fria letra da lei, isoladamente. Esse apenas é um
primeiro passo rumo ao desvendar do texto posto, pelo que ganha destaque a advertência de Tércio
Sampaio Ferraz Jr. (1994, p. 287), para quem, no fundo, a interpretação gramatical “tem na análise
léxica apenas um instrumento para mostrar e demonstrar o problema, não para resolvê-lo. A letra da
norma, assim, é apenas o ponto de partida da atividade hermenêutica”.

Após essa perquirição filológica, continua Reale (1998, p. 281), 

(...) impõe-se um trabalho lógico, pois nenhum dispositivo está separado dos demais. Cada artigo
situa-se num capítulo ou num título e seu valor depende de sua colocação sistemática. É preciso,
pois, interpretar as leis segundo seus valores lingüísticos, mas sempre situando-as no conjunto do
sistema. Esse segundo passo denomina-se interpretação sistemática do Direito. 

Daí, o intérprete é levado ainda mais fundo no ordenamento jurídico, pois 

(...) interpretar uma norma é interpretar o sistema inteiro: qualquer exegese comete, direta ou obli-
quamente, uma aplicação da totalidade do Direito (...). Não se deve considerar a interpretação sis-
temática como simples instrumento da interpretação jurídica. É a interpretação sistemática, quan-
do entendida em profundidade, o processo hermenêutico por excelência, de tal maneira que ou se
compreendem os enunciados prescritivos nos plexos dos demais enunciados, ou não se alcançará
compreendê-los sem perdas substanciais. Nesta medida, mister afirmar, com os devidos tempera-
mentos, que a interpretação jurídica é sistemática, ou não é interpretação (FREITAS, 2002, p. 71).

Situadas as normas num sistema e nesse contexto interpretadas, deve ter-se em mente que
toda interpretação deve conduzir à realização da vontade ou legalidade constitucional. Escorado
nisso, concluiu o citado Pietro Perlingieri (2002, p. 74) que: “(...) a legalidade constitucional impõe uma
interpretação da norma ordinária ou de grau inferior, à luz dos interesses e dos valores constitu-
cionalmente relevantes (...)”. Atento a isso, Michel Temer (2004, p. 23) pontua que “a interpretação de
uma norma constitucional levará em conta todo o sistema, tal como positivado, dando-se ênfase,
porém, para os princípios que foram valorizados pelo constituinte”. Mas o aplicador do direito não é
livre para interpretar o texto normativo como bem entender. Há limites - objetivos - que deve respeitar,
sob pena de conspurcar a ratio do dispositivo, o que não pode ser admitido. Significa isso dizer que

(...) ao aplicador do Direito - por mais ampla que seja sua necessária liberdade de interpretação -
não é dado, subjetivamente, criar ou atribuir significados arbitrários aos enunciados normativos, nem
tampouco ir além do sentido lingüisticamente possível, um sentido que, de resto, é conhecido e/ou
fixado pela comunidade e para ela funciona como limite da interpretação (COELHO, 2003, p. 67). 
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É, outrossim, a posição do Ministro Eros Roberto Grau (2003, p. 52), para quem “todo intérprete,
embora jamais esteja submetido ao ‘espírito da lei’ ou à ‘vontade do legislador’, estará sempre vincu-
lado aos textos normativos, em especial - mas não exclusivamente - pelos que veiculam princípios”.
E é por isso que chega esse professor a dizer que “interpretar o direito é formular juízos de legalidade”.

E qual seria esse “limite de interpretação”? Respondem Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio
Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco (2000, p. 78): 

(...) a letra da lei possui uma dupla finalidade, funcionando, por um lado, como ponto de partida da
elucidação do sentido pelo intérprete e, por outro, definindo os limites postos à sua atividade inter-
pretativa. Ultrapassados esses limites, que servem de fronteira entre a interpretação em sentido
estrito e a livre criação judicial do direito, a atividade hermenêutica como que se contamina de sub-
jetividade e voluntarismo, expondo o intérprete ao risco de produzir uma decisão ilegítima e, por
isso, fadada a se tornar socialmente ineficaz.

Circunscrito a tal limite, vê-se que, de fato, há uma “moldura dentro da qual toda interpretação que
escolha um ponto fora da moldura há de ser necessariamente inconstitucional. Essa limitação imposta
pelo Texto Constitucional tem que ser sempre obedecida, sob pena de ser inócua” (LEITE, 2004, p. 208).

Enfim, visa o presente trabalho, despretensiosamente, a demonstrar que toda e qualquer inter-
pretação deve passar pela filtragem constitucional. A letra da lei, com sua dupla função de ponto de
partida e de limite de interpretação, não pode ser distorcida, nem muito menos ignorada, porque, caso
contrário, subverter-se-á o seu próprio sentido. A se admitir isso, estar-se-á chancelando o caos her-
menêutico ou a anarquia hermenêutica. Sim, é certo que, como visto, todo aquele que vive num con-
texto social é um potencial intérprete da Constituição. Mas, há lindes que devem ser respeitados, a
fim de conjurar um clima de insegurança jurídica que, certamente, não é o desejado.

No caso específico da responsabilidade civil do Estado por omissão, se observarmos tanto o
que dispõe o art. 37, § 6º, da CF/88, quanto o art. 43 do CC/2002, veremos que não há nenhum aceno
ou fumaça de palavra/expressão que induza o intérprete a concluir pela subjetivação da responsabil-
idade, sindicando-se acerca do elemento culpa. Se, pois, há um limite objetivo que não pode ser des-
obedecido, não deve o intérprete extrapolá-lo.

Aliás, de há muito já se dizia: ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere debet. Se opta o
exegeta pela inclusão do elemento culpa para os casos de omissão estatal, concluindo, pois, ser sub-
jetiva a responsabilidade nesse caso, faz distinção onde nem a Constituição nem a Lei Civil nova
fazem, aviltando-se, pois, uma das mais comezinhas regras de hermenêutica constitucional.

Diante do exposto, conclui-se que, uma vez respeitados os limites objetivos de interpretação e
feita a devida filtragem hermenêutico-constitucional, a responsabilidade civil estatal por omissão tem
natureza objetiva, data venia de outros posicionamentos.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

JURISPRUDÊNCIA CÍVEL

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - PARTIDO POLÍTICO - INTERESSES INDIVIDUAIS
DE SERVIDORES PÚBLICOS - INTERESSE PARTIDÁRIO - NÃO-CONFIGURAÇÃO -

ILEGITIMIDADE ATIVA

Ementa: Mandado de segurança coletivo. Partido político. Interesses partidários.

- O partido político só tem legitimidade para o mandado de segurança coletivo, quando defende
interesses individuais partidários, na forma coletiva.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0133.06.028474-1/001 - Comarca de Carangola - Apelantes:
Funcionários Públicos do Município de São Francisco do Glória - Apelado: Prefeito Municipal de São
Francisco do Glória - Relator: Des. ERNANE FIDÉLIS 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, incorporando neste o relatório
de fls., na conformidade da ata dos julgamentos
e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2006.
- Ernane Fidélis - Relator.

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Ernane Fidélis - Irreparável a
sentença de primeiro grau. 

O mandado de segurança não perde sua
característica de defesa de interesse individual,
podendo, nas hipóteses em que tais interesses se
revelam coletivamente para determinada classe
ou grupo, ser proposto por entidade que tenha
legitimidade para representação dos mesmos. No
caso do partido político, evidente que os interes-
ses a serem defendidos coletivamente devem ter
a conotação partidária. Esta é a orientação da
jurisprudência, conforme acórdão do STF:

RE 196184/AM-Amazonas. Recurso extraor-
dinário. Relatora: Min. Ellen Gracie. Julga-

mento: 27.10.2004. Órgão Julgador: Primeira
Turma.
Publicação: DJ de 18.02.2005, PP-00006,
Ement., Vol-02180-05, PP-01011, LEXSTF v.
27, nº 315, 2005, p. 159-173 RTJ VOL-00194-
03 PP-01034 Recte.: Município de Manaus.
Recdo.: Partido Socialista Brasileiro - PSB.
Ementa: Constitucional. Processual civil.
Mandado de segurança coletivo. Legitimidade
ativa ad causam de partido político. Impug-
nação de exigência tributária. IPTU. 
- 1. Uma exigência tributária configura inte-
resse de grupo ou classe de pessoas, só
podendo ser impugnada por eles próprios, de
forma individual ou coletiva. Precedente: RE
nº 213.631, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de
07.04.2000. 
- 2. O partido político não está, pois, autori-
zado a valer-se do mandado de segurança
coletivo para, substituindo todos os cidadãos
na defesa de interesses individuais, impugnar
majoração de tributo. 
- 3. Recurso extraordinário conhecido e provido.
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu e
deu provimento ao recurso extraordinário, nos
termos do voto da Relatora, vencido o Senhor
Ministro Marco Aurélio. Votou o Presidente,
Ministro Nelson Jobim. Ausentes, justificada-
mente, o Senhor Ministro Celso de Mello e,
neste julgamento, o Senhor Ministro Eros Grau.

No caso dos autos, torna-se evidente que
a defesa de servidores públicos por interesses
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de
fls., na conformidade da ata dos julgamentos e
das notas taquigráficas, à unanimidade de votos,
EM REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2006.
- Otávio Portes - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Otávio Portes - Reunidos os
pressupostos necessários à admissibilidade
recursal, conhece-se do recurso. 

-:::-

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATA - FALTA DE ACEITE - COMPROVANTE
DE ENTREGA DE MERCADORIA - AUSÊNCIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO-

CABIMENTO - EMBARGOS DO DEVEDOR - PRELIMINARES - DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO -
ART. 13 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRODUÇÃO DE PROVA - DESNECESSIDADE -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO-OCORRÊNCIA

Ementa: Ação de execução. Duplicata. Preliminares de defeito de representação e cerceamento
de defesa rejeitadas. Exceção de pré-executividade. Ausência de aceite e de comprovante de
entrega de mercadorias. Matéria oponível em sede de embargos.

- Tem-se como certa a possibilidade de, em qualquer grau de jurisdição, oportunizar à parte que re-
gularize defeito pertinente à sua legitimidade ad processum, uma vez que ao julgador cabe ordenar
o suprimento de eventuais falhas a esse respeito, em face da previsão legal expressa nesse sentido. 

- Inexiste cerceamento de defesa em caso de a dilação probatória se apresentar desnecessária
em face da natureza das questões em debate, dos elementos de prova ínsitos no contexto do
processo e da certeza de conter o feito meios suficientes ao julgamento do litígio sem ampliação
da fase instrutória.

- A exceção de pré-executividade, admitida, excepcionalmente, no Direito brasileiro, por
construção jurisprudencial, somente poderá ser utilizada nos casos em que o juízo puder, de
plano, conhecer da matéria relativa à nulidade do título executado por vícios formais.

- A ausência de comprovante de entrega de mercadorias e a de aceite em duplicata são
matérias que devem ser apreciadas em sede de embargos de devedor, não podendo ser diri-
midas por exceção de pré-executividade, mormente por haver elementos nos autos que
indicam a compra e venda objeto da cambial em execução, não se tratando, pois, de vício for-
mal do título verificável de plano pelo juiz.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0394.03.034023-3/001 - Comarca de Manhuaçu - Apelante:
Fertilizantes Heringer Ltda. - Apelado: Eli do Carmo Pereira - Relator: Des. OTÁVIO PORTES 

particulares de cada um, afetando a classe con-
juntamente, não se revela como interesse par-
tidário, sendo, pois, ilegítima a atuação do par-
tido político na defesa de tais interesses. 

Com tais considerações, não concedo a se-
gurança, com custas recursais pelos impetrantes.

É o meu voto. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Edilson Fernandes e
Antônio Sérvulo. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.
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Trata-se de ação de execução proposta
por Fertilizantes Heringer Ltda. em face de Eli
do Carmo Pereira, alegando que celebraram as
partes contrato de compra e venda de merca-
dorias, não cumprindo o réu sua parte nas obri-
gações contraídas, qual seja de pagamento do
valor negociado, pelo que pugnou pela conde-
nação do suplicado no pagamento do valor
devido, com os consectários legais de atraso e
de sucumbência. 

A MM. Juíza de primeiro grau (f. 66/68), ao
entendimento de que a ausência de aceite relati-
vamente à duplicata em execução e a falta de
comprovante de entrega ao autor das mercado-
rias negociadas acarretariam nulidade da cambial,
julgou procedente exceção de pré-executividade e
extinguiu a execução, condenando a autora no
pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformada, apela Fertilizantes Heringer
Ltda. (f. 69/74), alegando preliminar de cercea-
mento de defesa e, no mérito, que resta demons-
trada nos autos a entrega de mercadorias ao exe-
cutado, o que torna hábil o procedimento ora
intentado, fato que poderia, também, ser compro-
vado com dilação da fase probatória, pugnando,
assim, pela reforma da sentença. 

Contra-razões apresentadas às f. 77/78,
alegando o executado preliminar de irregulari-
dade de representação processual e requeren-
do a confirmação da decisão impugnada. 

Preliminar de defeito de representação.

Relativamente a esta prefacial, assinala-se
que o artigo 13 do Digesto Instrumental determina
que, “verificando a incapacidade processual ou a
irregularidade da representação das partes, o juiz,
suspendendo o processo, marcará prazo razoável
para ser sanado o defeito”.

Assim, verificando o Magistrado que a
procuração apresentada pela requerente não
atende aos requisitos da lei processual, ou que
não houve a juntada desse instrumento no
momento oportuno, deverá suspender o
processo e intimar a parte para que regularize

sua representação, decretando a nulidade do
processo se a determinação não for atendida. 

Isso porque há possibilidade jurídica de,
em qualquer grau de jurisdição, se oportunizar
à parte que regularize defeito pertinente à sua
legitimidade ad processum, uma vez que ao jul-
gador cabe ordenar o suprimento de eventuais
falhas a esse respeito, em face da previsão
legal expressa in retro. 

Não destoa a posição exarada da jurispru-
dência nacional: 

Cumpre ao juiz, nos termos do artigo 13 do
CPC, determinar a regularização dos casos
de capacidade e representação no processo.
Para isso, determinará a suspensão do
processo por tempo razoável, para que a
parte tome as providências necessárias
(Adcoas, 1987, nº 113.405). 

Portanto, verificada a irregularidade
apontada em contra-razões recursais, foi opor-
tunizada à parte autora a regularização do vício,
o que foi levado a efeito, não havendo, assim,
motivos para acolhimento da preliminar,
máxime em se considerando o princípio da
instrumentalidade adotado pela lei processual
civil em vigor, pelo que se rejeita a preliminar. 

Preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto a esta prefacial, deve-se salien-
tar que constitui dever do magistrado, e não
mera faculdade, julgar o feito conforme seu
estado, antecipando a solução da lide, se veri-
ficar que a matéria tratada na ação não exige
dilação probatória para sua decisão. 

O eminente processualista Calmon de
Passos ensina que:

sendo a verdade buscada no processo uma
verdade formal, subordinada à preocupação
política da pacificação social atribuída ao
processo, há um momento considerado ótimo
no procedimento e após o qual já não mais se
admite cogitar sobre fatos, impondo-se ao
magistrado dizer o direito, formando sua con-
vicção com apoio no que se tenha provado
nos autos. Este é o momento considerado
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pelo legislador como adequado para o exame
do mérito (Comentários ao Código de
Processo Civil, III/420). 

A propósito, os tribunais do País, reitera-
damente, têm decidido:

Quando, após oferecimento da contestação, o
juiz se convencer de que a matéria objeto da
lide versa tão-somente sobre questões de
direito ou, sendo de direito e de fato, não hou-
ver necessidade de produzir prova em
audiência, deve proferir julgamento anteci-
pado da lide (Adcoas, 1996, nº 8149217). 

Não constitui cerceamento de defesa, nem
viola os princípios do contraditório, da igual-
dade de tratamento das partes ou da ampla
defesa o desate antecipado da lide se
entende o julgador já dispor, com os elemen-
tos carreados para os autos na fase postu-
latória do feito, de dados suficientes à for-
mação de seu livre convencimento (Adcoas,
1996, nº 8149491). 

Se é certo que cabe à parte o direito de
propor, tempestivamente, as provas que pre-
tende produzir, não menos correto é que com-
pete ao julgador aquilatar as que são neces-
sárias ao seu convencimento, já que o magis-
trado, na direção do processo, é dotado de
competência discricionária para selecionar os
elementos probatórios requeridos pelos liti-
gantes, indeferindo os que demonstrem ser
inúteis ou meramente protelatórios, segundo
dispõe o art. 130 do Digesto Instrumental. 

O simples fato de ter a parte protestado
por produção de outras provas que não aquelas
já colacionadas aos autos não obriga o magis-
trado a deferi-las e tampouco o vincula à rea-
lização de audiência, se estiver seguro para
exercer um julgamento imediato do mérito.

In casu, a decisão a respeito da pro-
cedência ou não da exceção de pré-executivi-
dade, em razão de haver aceite na duplicata
executada ou comprovante de entrega das mer-
cadorias da autora ao executado, não dependia,
de fato, de dilação probatória, mormente em
razão da decisão proferida em primeiro grau de
análise e do presente julgamento, mostrando-se

eventuais provas a respeito indiferentes à
decisão do incidente suscitado. 

À luz de tais considerações, denota-se,
na presente hipótese, a desnecessidade da
dilação probatória pretendida pela parte ora
apelante, mostrando-se o conteúdo dos autos
realmente suficiente para a elucidação da
demanda no estado em que se encontrava,
razão pela qual se rejeita a preliminar e se
passa ao exame do mérito. 

Mérito.

A propósito, deve-se salientar que a
exceção de pré-executividade consiste em inci-
dente processual que vem sendo admitido excep-
cionalmente no Direito brasileiro, por construção
jurisprudencial, sem a necessidade de ofereci-
mento de embargos ou de bens à penhora pelo
devedor, para suscitar a inexistência ou nulidade
do título executivo, buscando, assim, a extinção da
ação de cobrança forçada.

Trata-se de expediente aperfeiçoado medi-
ante simples petição nos próprios autos da deman-
da executiva, suscitando matérias de ordem públi-
ca que podem ser conhecidas de ofício pelo jul-
gador, sem que haja a provocação das partes,
sendo certo que, para o conhecimento da exceção
de pré-executividade, é necessário que o vício
existente no título seja palpável, isto é, que o
magistrado se convença de que a execução não
pode prosseguir sem maiores indagações ou
dilação probatória, sendo verificáveis tais vícios,
portanto, notadamente no que tange à formalidade
das cambiais que instruem o feito executivo.

Dessa forma, inviável é que, sob o rótulo de
“exceção de pré-executividade”, suscite o devedor
ou o próprio magistrado matérias que, pela sua
própria natureza, devem ser alegadas através de
embargos à execução, por consistir a sede própria
para se insurgir contra a ação de cobrança força-
da, devendo o incidente manter-se restrito a
questões em que se vislumbra, sem instrução
processual, a plena nulidade da execução.

Nesse sentido, têm registrado os tribunais
do País: 
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Processo civil - Execução - Exceção de pré-
executividade - Admissibilidade - Hipóteses -
Higidez do título executivo - Matérias apre-
ciáveis de ofício - Verificação no caso concreto
- Reexame de provas e interpretação de
cláusula contratual - Recurso não conhecido
(...) - A exceção de pré-executividade, admitida
em nosso direito por construção doutrinário-
jurisprudencial, somente se dá, em princípio,
nos casos em que o juiz, de ofício, pode co-
nhecer da matéria, a exemplo do que se verifica
a propósito da higidez do título executivo (...)
(REsp nº 180734-RN, STJ, Rel. Ministro Sálvio
de Figueiredo Teixeira, j. em 20.04.99).

Execução. Nulidade. Embargos do devedor. - A
defesa em execução faz-se, como regra, por
meio de embargos, depois de seguro o juízo,
somente se permitindo a modernamente deno-
minada ‘exceção de pré-executividade’ nos
próprios autos da execução, para que seja
deduzida questão de ordem pública, por eviden-
te nulidade do processo executivo, revelada de
plano e independentemente de maiores ques-
tionamentos (Agr. de Instrumento nº 583.369-
00/5, Rel. Juiz Renato Sartorelli, j. em 30.06.99). 

Portanto, a questão relativa à efetiva entre-
ga ou não de mercadorias pela autora ao execu-
tado não pode ser considerada como matéria a
ser conhecida de plano pelo julgador, mormente
porque, provada a realização de negócio entre as
partes, fica suprida a necessidade de aceite a ser
dado pelo devedor em duplicata mercantil. 

Necessário registrar que a documentação
juntada aos autos com a peça de ingresso revela
que de fato houve negócio firmado entre as
partes, sendo assinado pelo executado pedido
de venda (f. 20) das mercadorias cobradas pela
duplicata de f. 17, objeto do feito executivo. 

Assim, a questão relativa à existência efeti-
va da compra e venda de mercadorias realizada
entre as partes, o que se demonstra não só pela
assinatura do devedor em nota fiscal, mas também
por outros elementos nos autos, desafia dilação
probatória, já que há início de prova a respeito nos
autos, e não pode ser conhecida ex officio pelo jul-
gador, devendo ser objeto de procedimentos
outros que não o incidente ora em discussão.

Nesse sentido: 

Ação de anulação de duplicata. Contrato de
compra e venda de mercadorias. Nota fiscal sem
comprovante de recebimento. Duplicata sem
aceite. Título protestado. Assinatura nos conhe-
cimentos de carga e nas ordens de carregamen-
to. Prova do aperfeiçoamento do negócio jurídi-
co que deu origem às cambiariformes. Pela lição
de nossos maiores, a duplicata só se torna título
abstrato, desvinculando-se do negócio originário
a partir do aceite, quando o devedor reconhece
a exatidão do crédito e a obrigação de pagá-lo.
Até então a duplicata apresenta-se como um títu-
lo causal vinculado à transação originária, de-
pendendo, para a sua exigibilidade como título
executivo, da comprovação da fatura ou entrega
da mercadoria, que deve estar explicitada na
cambiariforme. Tendo restado demonstrado atra-
vés de prova inconteste que o devedor autorizou
expressamente o carregamento da mercadoria
adquirida e o seu transporte, esse fato demons-
tra a conclusão do negócio e, por conseguinte, a
validade das duplicatas protestadas (Ap.Cível
0351966-8, TAMG, 3ª C.Cív., j. em 13.03.02). 

Processual civil. Execução. Exceção de pré-
executividade. Controvérsia sobre a validade do
aceite constante de duplicatas que servem de
título à cobrança. Matéria que demanda apre-
ciação em sede de embargos do devedor.
Exceção rejeitada. Honorários de sucumbência.
Incidência.
- I. Não é a exceção de pré-executividade a via

própria para discutir a higidez de aceite cons-
tante de duplicatas que embasam a cobrança da
dívida, mas, sim, os embargos do devedor, após
garantido o juízo. 
- II. Em face do caráter contencioso da exceção
de pré-executividade e da aplicação dos princí-
pios da causalidade e da sucumbência,
responde a parte vencida pelo pagamento de
verba honorária. 
- III. Recurso especial não conhecido (REsp
407057/MG, STJ, 4ª T., Rel. Min. Aldir
Passarinho Júnior, DJU de 05.05.03, p. 304). 

Exceção de pré-executividade. Hipóteses de
cabimento. Redirecionamento contra o sócio-
gerente. Necessidade de início de prova da
responsabilidade. Honorários advocatícios. 
- 1. A exceção de pré-executividade, conforme
vêm entendendo a doutrina e a jurisprudência
pátrias, somente pode versar sobre questões
verificáveis ex officio pelo juiz da execução,
como é o caso de ausência de condições da
ação ou de pressupostos processuais para o
desenvolvimento regular do processo executivo,
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bem como sobre questões relativas a nulidades
formais da CDA, prescrição, decadência e
quitação do débito. 
- 2. Entretanto, se as questões debatidas na
exceção de pré-executividade exigirem pro-
dução e análise probatória, estas somente
encontram espaço em sede de embargos do
executado... (Agravo de Instrumento
2003.04.01.036491-3/RS, TRF 4ª R., 2ª T., Rel.
Des. Fed. Dirceu de Almeida Soares, p. no DJU
de 12.11.03, p. 470). 

Autor carecedor da ação. Extinção do processo
sem julgamento do mérito. Pedido inicial instruí-
do com os boletos bancários, instrumentos de
protestos e comprovante de entrega de mer-
cadorias. - Qualquer documento serve como
prova de entrega da mercadoria, observados os
requisitos do art. 14 da Lei de Duplicatas.

Recurso provido para afastar a carência
(Apelação Cível 159.638-4, TJSP, 8ª CDPriv.,
Rel. Des. Mattos Faria, j. em 18.09.00). 

Mediante tais ponderações, dá-se provi-
mento ao recurso, para que seja reformada a
decisão objurgada e rejeitada a exceção de pré-
executividade, invertidos os ônus de sucumbência. 

Custas recursais, pelo apelado. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Mauro Soares de Freitas e
Batista de Abreu. 

Súmula - REJEITARAM AS PRELI-
MINARES E DERAM PROVIMENTO AO RE-
CURSO.

-:::-

CAUTELAR - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - CHEQUE DEVOLVIDO - EXTRATO BANCÁRIO -
FORNECIMENTO PELO BANCO - PAGAMENTO DE TARIFA - EXIGÊNCIA - INADMISSIBILIDADE -

OFENSA AO ART. 6º, III, DA LEI 8.078/90 - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - FORNECEDOR DE SERVIÇOS
- DEVER DE INFORMAR - CONSUMIDOR - DIREITO À INFORMAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER -

DESCUMPRIMENTO - MULTA DIÁRIA - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - CABIMENTO

Ementa: Ação cautelar de exibição de documentos. Exigência de tarifas para apresentação dos
documentos. Imposição de multa diária. Honorários advocatícios. 

1. Tem o consumidor o direito à informação, consoante o disposto no art. 6º, inciso III, do CDC,
constituindo ofensa ao referido diploma legal a recusa do banco, em fornecer as referidas
informações, ou em condicionar o seu oferecimento ao pagamento de tarifas. 

2. É possível a cominação de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer, con-
soante o disposto no art. 461, § 4º, do CPC, como forma de garantir a efetividade do provimento
jurisdicional proferido. 

3. Considerando que a presente ação é autônoma e não mero incidente processual e que foi o
requerido quem deu causa ao seu ajuizamento, tendo apresentado resistência à pretensão da
autora, é cabível a condenação em honorários advocatícios. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0439.06.051847-9/001 - Comarca de Muriaé - Apelante: Unibanco - União
de Bancos Brasileiros S.A. - Apelada: Adriana Cassim da Silva - Relator: Des. WAGNER WILSON 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, na conformidade da ata dos julga-

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

Belo Horizonte, 1º de dezembro de 2006.
- Wagner Wilson - Relator. 
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Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Wagner Wilson - Presentes os
requisitos objetivos e subjetivos de sua admis-
sibilidade, conheço do recurso. 

Recorre o apelante, Unibanco - União de
Bancos Brasileiros S.A., objetivando a reforma
da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 3ª Vara Cível da Comarca de Muriaé, que
julgou procedente o pedido de exibição do
cheque nº 102907, devolvido por ausência de
fundos na conta corrente da apelada e que
resultou na inscrição do seu nome dos cadas-
tros restritivos de crédito, bem como dos
extratos relativos à referida conta corrente. 

Sustenta que não existe nos autos prova
de que o banco tenha negado o fornecimento
do documento pretendido pela recorrida e,
ainda, que esta deve arcar com os custos da
emissão do documento solicitado. 

Ressalta não ser cabível a multa comi-
natória imposta pelo MM. Juiz, para o cumpri-
mento da decisão proferida, e pugna pelo não-
cabimento da condenação em honorários de
sucumbência. 

Não obstante os argumentos despendidos
pelo recorrente, a meu ver, não lhe assiste razão.

A relação jurídica existente entre as
partes é notoriamente uma relação de consumo,
já que o banco apelante contratou com a apela-
da a prestação de seus serviços bancários.

Em sendo assim e na esteira da orien-
tação da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de
Justiça, aplicam-se ao presente caso as normas
previstas no Código de Defesa do Consumidor.

O direito à informação é um direito bási-
co, garantido ao consumidor pelo disposto no
art. 6º, inciso III, do CDC, verbis legis: 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
(...) 
III - a informação adequada e clara sobre os
diferentes produtos e serviços, com especifi-
cação correta de quantidade, características,

composição, qualidade e preço, bem como
sobre os riscos que apresentem. 

No caso dos autos, a apelada tem fortes
razões para acreditar que o cheque que resul-
tou na inscrição do seu nome na Serasa não foi
emitido por ela, já que sua conta se encontrava
paralisada desde 2003, conforme mencionado
na inicial. 

Somente mediante a exibição da microfil-
magem do referido cheque e dos extratos
bancários de sua conta corrente é que a apela-
da poderá provar a irregularidade da respectiva
compensação e da conseqüente ilegalidade na
inscrição do seu nome nos cadastros de pro-
teção ao crédito. 

O acesso a essas informações é direito
da apelada garantido pelo disposto no art. 6º,
inciso III, do Código de Defesa do Consumidor,
que prima acima de tudo pelos princípios da
boa-fé e da transparência. 

Não pode o fornecedor de serviços impor
condições para que seja efetivamente garantido
ao consumidor o acesso a essas informações,
sob pena de violação ao próprio sistema prote-
tivo do consumidor. 

A cobrança da respectiva tarifa referente
ao serviço prestado, como no caso dos autos,
constitui obstáculo imposto ao consumidor para
o exercício ao seu direito básico de informação,
e não deve, portanto, prevalecer. 

Ressalte-se que o simples fato de o
apelante não ter providenciado a juntada do
referido cheque, com a contestação e o condi-
cionamento de seu fornecimento ao pagamento
das mencionadas tarifas, é suficiente para
caracterizar a sua recusa. 

O dever de informação do fornecedor de
serviços decorre da lei; e, portanto, constitui
ofensa ao Código de Defesa do Consumidor a
sua recusa em fornecer as informações pre-
tendidas pela apelada, na condição de consu-
midora.
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Por sua vez, insta acentuar que, em sendo
o comando sentencial uma obrigação de fazer,
independentemente de ser o presente feito de
natureza cautelar ou ordinária, é cabível a fixação
de multa diária para o cumprimento da obrigação,
nos termos do disposto no art. 461, § 4º, do CPC.

Sustentou o recorrente que seria incabível
a aplicação da multa cominatória, tendo em vista
o disposto no art. 359 do CPC, aplicável ao caso
por força do art. 845 do mesmo diploma legal.

No entanto, entendo que o disposto no art.
359 do Código de Processo Civil, que determina
que sejam admitidos como verdadeiros os fatos
que, por meio do documento, a parte pretendia
provar se o requerido não promover a exibição do
mesmo, não se aplica à exibição cautelar de do-
cumentos, razão pela qual não obsta a cominação
de multa diária por descumprimento da obrigação.

Isso porque a natureza jurídica da
exibição cautelar é de demanda assecuratória
da possibilidade de provar, quando não se sabe
sequer quais os fatos acertados que serão obje-
to de prova na ação principal, o que nem
mesmo é requisito da inicial, não podendo ser
aplicada a pena de confissão ao requerido
nesses casos. O contrário ocorre na ação inci-
dental já que esta constitui meio de prova defini-
tivo das alegações constantes do processo
principal. 

Nesse sentido são os ensinamentos de
Ovídio Baptista da Silva (in Do processo caute-
lar. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 382):

O art. 845 deve ser lido como se pretendesse
inserir, no procedimento cautelar exibitório,
apenas as regras dos arts. 356, 358, 362 e
363. A aplicação dos demais dar-se-á apenas
no que couber. Assim, pois, não haverá a
cominação de terem-se por verdadeiros os
fatos que, por meio de documento ou coisa a
serem exibidos, pretendia o requerente provar,
segundo o art. 359. Não há pena de confissão
possível antes da propositura da demanda
onde a confissão há de ser apreciada pelo
único magistrado capaz de fazê-lo, que é a
demanda satisfativa, onde a prova, apenas
assegurada com a exibição, será produzida.

Nota-se, portanto, que, nas cautelares de
exibição de documentos, cabe ao julgador impor
medidas outras para garantir a efetividade das
decisões por ele emanadas, conforme já decidiu o
extinto Tribunal de Alçada de Minas Gerais, verbis:

Cautelar - Exibição de documentos -
Essencial para propositura da ação principal.
- Os documentos, cuja exibição é pretendida
na medida cautelar, são documentos essen-
ciais à propositura da ação principal e devem
ser apresentados no tempo fixado pelo Juiz
da causa, que deverá usar dos meios legais
para garantir o devido cumprimento de sua
determinação, sob pena de perda de prestígio
do Poder Judiciário. Recurso provido
(Apelação Cível nº 415.839-2. Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Alçada do
Estado de Minas Gerais. Rel. Des. Alberto
Aluízio Pacheco de Andrade. Extraído do site
<www.tjmg.gov.br>).

Dentre as mencionadas medidas, há que
se reconhecer a possibilidade, inclusive, da co-
minação de multa diária pelo descumprimento da
ordem, nos termos previstos no art. 461, § 4º, do
CPC, sem prejuízo da medida de busca e
apreensão dos documentos, consoante orien-
tação consolidada deste Tribunal:

Justiça gratuita - Deferimento - Exibição de
documentos - Cautelar - Objetivo - Simples
exame de documentos - Produção de prova -
Descabimento - Inaplicabilidade do art. 359
do CPC - Inocorrência de inépcia da inicial -
Documentos enviados, no passado, ao
requerente - Perda - Desinfluência - Interesse
- Contrato celebrado pelas partes e extrato de
evolução do débito - Documentos comuns às
partes - Existência não negada - Procedência
- Inteligência dos arts. 844, inciso II, e 845 c/c
o 358, inciso III, todos do CPC. 
- É dominante no col. STJ o pensamento de que,
para a concessão da justiça gratuita, basta que o
requerente afirme que não pode arcar com as
custas e honorários advocatícios, passando a
militar, em seu favor, a presunção de pobreza
para fins legais, que somente pode ser elidida
por prova concludente em contrário, o mesmo se
passando com a revogação do benefício.
- Não tendo por escopo a exibição exposta no
art. 844 do CPC, a produção de provas, mas
simplesmente permitir que o interessado tenha
às vistas a coisa ou o documento, a fim de exa-
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miná-los, inteiramente inaplicável à ação a pena
contida no art. 359 do CPC, que trata da pre-
sunção de veracidade dos fatos que, por meio do
documento ou da coisa, a parte pretendia provar,
o que significa que é totalmente dispensável e
estranha à causa de pedir da medida a discrimi-
nação detalhada dos fatos que o requerente
eventualmente pretenda provar com os docu-
mentos cuja exibição pede, não havendo que se
falar, por conseguinte, ante a mera inexistência
dessa descrição, em inépcia da inicial.
- Não subsiste o argumento de que, ante a
inaplicabilidade da pena contida no art. 359 do
CPC, ficaria a exibição cautelar de documentos
ou coisa destituída de eficácia, caso julgada
procedente e descumprida pelo requerido, visto
que pode o julgador ordenar, nessas circuns-
tâncias, a busca e apreensão da coisa ou docu-
mento ou tomar outras providências que enten-
der cabíveis, o que inclui a fixação de multa
diária, que pode ser determinada até de ofício,
haja vista o § 4º do art. 461 do CPC.
- O fato de o requerente haver recebido, no
passado, os documentos cuja exibição postula
(contrato celebrado pelas partes e extratos
demonstrando a evolução do débito), não o
inibe de requerê-los novamente junto ao emi-
tente dos mesmos, visto que, à evidência, seja
porque os jogou fora, seja porque os perdeu, o
certo é que não mais os possui, mostrando-se,
assim, induvidoso o seu interesse na ação.
- Se não foi negada, até porque nem poderia
sê-lo, tendo em vista as determinações do
Bacen, a existência dos documentos descritos
na inicial, que são comuns às partes, o que
obriga o requerido à exibição (art. 844, inciso II,
e 845 c/c o 358, inciso III, todos do CPC), outra
solução não resta senão a de julgar proce-
dente o pedido vertido na exordial (AC nº
414.525-9 - Rel. Des. Mauro Soares de Freitas.
Extraído do site <www.tjmg.gov.br>).

Ementa: Exibição de documentos - Cautelar de
caráter satisfativo - Possibilidade - Pretensão
resistida - Ônus da sucumbência - Cabimento -
Dever de prestar informações ao consumidor -
Exigência de tarifas para exibir documentos em
juízo - Descabimento - Obrigação de fazer -
Multa diária - Imposição legal. 
- Evidencia-se a natureza satisfativa da ação de
exibição de documentos quando a pretensão da
parte consiste em obter acesso a documentos
relativos à sua conta corrente e a outros con-

tratos, que manteve com o banco, para aferição
da origem, teor e exatidão dos lançamentos
existentes, podendo intentar ou não uma ação
principal. Resistido o pleito, sua procedência
impõe ao vencido os ônus da sucumbência.
- Os fornecedores de serviços ou produtos têm
o dever de prestar informações adequadas e
claras ao consumidor, podendo mesmo cobrar
tarifas pela expedição dos documentos respec-
tivos, mas, negada a entrega direta destes e
obrigado o interessado a postulá-los em juízo,
incabível a exigência de taxas para o cumpri-
mento da ordem judicial.
- É possível a fixação de multa diária com o
escopo de garantir a eficácia da sentença de
cunho mandamental, que determina obrigação
de fazer, conforme o art. 461, § 4º, do CPC.
Recurso provido (Ac. nº 384.054-4 - Rel. Des.
Edgard Penna Amorim - j. em 17.06.2003 -
Extraído do site <www.tjmg.gov.br>). 

Por fim, não há que se falar em não-cabi-
mento de honorários de sucumbência. Em
primeiro lugar, porque o recorrente deu causa ao
ajuizamento da presente ação, ao recusar o forne-
cimento do documento pretendido pela recorrida.

Em segundo lugar, porque, após o ajuiza-
mento da ação, o mesmo ofereceu resistência à
pretensão da autora. E, em terceiro e último lugar,
porque constitui a presente ação um procedimen-
to autônomo, e não mero incidente processual,
orientação esta consolidada pelo Superior
Tribunal de Justiça, devendo ser mantida a con-
denação imposta.

Conclusão. 

Com estas considerações, nego provimen-
to ao recurso interposto, e mantenho in totum a
bem-lançada sentença recorrida, proferida pelo
ilustre Magistrado Marco Antônio Feital Leite.

Custas, pelo recorrente. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Bitencourt Marcondes e
José Affonso da Costa Côrtes. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO. 

-:::-
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HONORÁRIOS DE ADVOGADO - POTENCIALIDADE PLÚRIMA DE RENDA -
CARACTERIZAÇÃO - PENHORA - POSSIBILIDADE - ART. 649, IV, DO CÓDIGO

DE PROCESSO CIVIL - INAPLICABILIDADE

Ementa: Agravo de instrumento. Execução. Penhora. Honorários advocatícios. Fonte plúrima
de renda. Possibilidade. Cabimento. Recurso provido. 

- Comprovado, de forma a convencer, que os honorários advocatícios não constituem
eventual fonte de renda do devedor e caracterizada a potencialidade plúrima de rendimentos,
cabível se mostra a constrição de tal verba. 

AGRAVO N° 1.0056.01.013425-4/001 - Comarca de Barbacena - Agravante: Ana Maria
Fernandes Dielle - Agravado: Antônio Carneiro da Silva - Relator: Des. TARCÍSIO MARTINS COSTA

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, na conformidade da ata dos
julgamentos e das notas taquigráficas, à unani-
midade de votos, EM DAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 5 de dezembro de 2006.
- 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. 233/234, proferida pelo MM. Juiz da
2ª Vara Cível da Comarca de Barbacena, que, nos
autos da ação de execução movida por Ana Maria
Fernandes Dielle em face de Antônio Carneiro da
Silva, declarou insubsistente a penhora efetuada
sobre os honorários sucumbenciais devidos ao
executado, ao fundamento de que teriam caráter
alimentar.

Irresignada, pretende a agravante a reforma
do r. decisum, sustentando, em suma, que os
honorários em questão teriam perdido o caráter ali-
mentar em razão do acordo judicial celebrado
entre as partes, visando à dissolução da sociedade
de fato que mantinham, no qual teria ficado paten-
teado o seu direito.

Deferida a formação e o processamento do
recurso, foi denegada a suspensividade vindicada
(f. 373).

Contra-razões, em evidente infirmação,
pugnando pelo desprovimento do recurso (f.
398/402).

Conhece-se do recurso, presentes os
pressupostos que regem sua admissibilidade. 

Registra-se, ab initio, que a questão não é
nova, já tendo sido debatida, quando do julga-
mento do Agravo de Instrumento nº 0472992-0,
entre os recorrentes invertidos, de minha relatoria,
cuja ementa ficou assim redigida:

Agravo de instrumento - Execução - Penhora -
Honorários advocatícios - Cabimento - Art. 649,
IV, CPC - Inaplicabilidade. - Os honorários perce-
bidos por profissionais liberais, tais como advo-
gados, médicos, arquitetos e outros, não se
incluem entre os vencimentos que o art. 649, IV,
do Digesto Processual Civil reputa impenho-
ráveis, cabendo ao interessado, através da ação
incidental de embargos, fazer prova de que os
honorários constritados são sua única fonte de
renda, ou seja, que eles têm caráter alimentar,
tornando-se, via de conseqüência, insuscep-
tíveis de penhora (TJMG, 9ª Câmara Cível).

Extrai-se do acórdão em evidência (f.
368/371) que o ora agravado se insurgiu contra
decisão que deferiu a penhora sobre os hono-
rários advocatícios a ele pertencentes, ao argu-
mento de que se cuida de verba salarial, por-
tanto, impenhorável. Como se vê, a decisão de
primeiro grau não lhe foi favorável, sendo con-
firmada nesta instância revisora. 

Entendendo, entretanto, o digno Juiz da
causa que o devedor/recorrido comprovou ser por-
tador de doença grave e que não possui outra fonte
de renda, e não cuidando a agravante de desvali-
dar tais fatos, culminou por declarar insubsistente a
penhora sobre os honorários advocatícios a ele
devidos por terceiros. Essa a decisão agravada.
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Conforme anteriormente asseverado, a
questão já foi enfrentada, cabendo agora saber se
o agravado, de fato, demonstrou que os honorários
objeto da constrição têm natureza alimentar e, via
de conseqüência, não podem ser penhorados. 

Dispõe o art. 649, IV, do Digesto
Processual Civil: 

São absolutamente impenhoráveis: 
(...) 
IV - os vencimentos dos magistrados, dos
professores e dos funcionários públicos, o
soldo e os salários, salvo para pagamento de
prestação alimentícia.

Como enfatizei no acórdão acima referen-
ciado, extrai-se do dispositivo legal em evidência
que a impenhorabilidade de rendimentos do tra-
balho não alcança os honorários dos profissio-
nais autônomos ou liberais, sendo impe-
nhoráveis, tão-somente, os vencimentos perce-
bidos pelos magistrados, professores e fun-
cionários públicos civis e militares e pelos
assalariados, ou seja, aqueles que têm vínculo
empregatício ou estatutário, o que não é o caso
do ora recorrido.

É que os vencimentos, salários e soldos
são provenientes de uma relação de emprego,
como sua contraprestação, contendo um aspec-
to alimentar inarredável, incidindo, portanto, na
hipótese de impenhorabilidade absoluta.

Araken de Assis (Manual do processo de
execução. 7. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais,
2001, p. 389), dissertando sobre o tema, dilucida:

O art. 649, IV, do CPC declara impenhoráveis
os rendimentos do trabalho dos magistrados,
professores, funcionários públicos, militares e
assalariados, exceto se o crédito for alimen-
tar. Logo, os rendimentos se ostentam penho-
ráveis nesta última hipótese. Prevê-se a
existência de relação de emprego ou
estatutária, e, deste modo, do âmbito deste
inciso se excluem os honorários percebidos
por profissionais liberais (advogados, médi-
cos, arquitetos e assim por diante). 

Na mesma esteira, o entendimento do
extinto Tribunal de Alçada, hoje incorporado a esta
eg. Corte de Justiça:

Honorários advocatícios - Fonte plúrima de
rendimentos - Penhora - Cabimento. 
- A impenhorabilidade a que se refere o art. 649,
IV, do CPC diz respeito a salários, que com-
preendem tudo que provier da relação de
emprego, como sua contraprestação. Inexistindo
a referida relação e caracterizada a potenciali-
dade plúrima de rendimentos profissionais, como
ocorre nas profissões liberais, admite-se a possi-
bilidade da penhora de tais rendimentos. 
- Recurso provido (Agravo de Instrumento nº
0384323-4, Rel. Ediwal José de Morais, j. em
17.12.2002). 

In specie, com a devida vênia, ao con-
trário do que afirma o ilustre Juiz singular, a
prova trazida pela agravante sinaliza, forte-
mente, no sentido de que os honorários constri-
tados não constituem a única fonte de renda do
agravado, já que ele mesmo afirma o patrocínio
de mais de mil ações em curso (f. 178/179-TJ),
e de que percebe, aproximadamente, a quantia
de R$ 3.000,00 mensais (f. 237/238-TJ). 

Sendo assim, por óbvio, está caracterizada
a potencialidade plúrima de rendimentos profis-
sionais, não tendo os honorários em questão
natureza alimentar, via de conseqüência, penho-
ráveis, possibilitando, dessarte, o cumprimento da
sentença homologatória do acordo firmado pelas
partes, objeto da execução em apenso.

Com tais considerações, dá-se provimen-
to ao agravo, para desvalidar a r. decisão hos-
tilizada, declarando-se subsistente a penhora. 

Custas recursais, pelo agravado, suspen-
sa, contudo, sua exigibilidade, nos termos do
art. 12 da Lei 1.060/50. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Antônio de Pádua e José
Antônio Braga. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

-:::-
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª
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 A AMBOS OS
RECURSOS.

Belo Horizonte, 6 de dezembro de 2006.
- José Flávio de Almeida - Relator.

Notas taquigráficas

Produziu sustentação oral, pelo 2º
apelante, o Dr. Marcelo Moraes Tavares, e
assistiu ao julgamento, pelo apelado, o Dr.
Sylvio Miranda Júnior. 

O Sr. Des. José Flávio de Almeida - Estive
atento à sustentação oral conduzida na tribuna
pelo Dr. Marcelo Moraes Tavares, e em que pese
a excelência do pronunciamento do ilustre advo-
gado e das inúmeras incertezas que Sua
Excelência tenta estabelecer para excluir a
responsabilidade da 1ª e 2ª apelantes, eu, um

pouco mais realista, porque o meu universo é o
universo dos autos, não comungo do entendimen-
to e das teses sustentadas pelo ilustre advogado. 

Conheço de ambos os recursos de
apelação, porquanto presentes os requisitos de
sua admissibilidade. 

Considerando o fato de que ambas as
apelantes estão sob o patrocínio do mesmo
advogado e a coincidência de suas alegações,
examino conjuntamente os recursos. 

Cuida-se de ação de indenização por
danos morais ajuizada pelo menor José Rafael e
seus pais contra a empresa distribuidora Minas
Gerais Refrigerantes Ltda., por ter o menor
ingerido e engasgado com um objeto metálico
que se encontrava em uma lata de coca-cola, o
que lhe provocou corte interno na garganta. Em
decorrência do fato, o menor foi levado ao pron-
to-socorro, sendo identificada a presença de um
fio metálico em forma de “V” em seu abdômen.
Após o exame médico, o menor ficou em obser-
vação, na expectativa de que o objeto fosse
expelido naturalmente de seu organismo, como

INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - OBJETO ESTRANHO EM LATA DE REFRIGERANTE -
INGESTÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - FABRICANTE E FORNECEDOR - REPONSABILIDADE

OBJETIVA - ARTS. 12 E 18, CAPUT, E § 6º, DA LEI 8.078/90 - VALOR - CRITÉRIO

Ementa: Indenização. Danos morais. Ingestão de objeto estranho em lata de refrigerante.
Fabricante e distribuidor. Responsabilidade.

- A ingestão de um objeto estranho contido em refrigerante ocasiona dano moral consistente na dor
psicológica e apreensão de não se saber as conseqüências danosas possíveis à saúde, além da
quebra de confiança decorrente da ingestão de bebida produzida sem observância do padrão de
qualidade.

- Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade dos fabricantes e fornecedores é
objetiva, não havendo que se falar em culpa (arts. 12 e 18, caput e § 6º, II, da Lei nº 8.078/90).

- O arbitramento dos danos morais é ato do juiz, que deve observar as circunstâncias peculiares
da espécie e fixá-los com razoabilidade, segundo os critérios de caráter pedagógico e compen-
satório, sem proporcionar enriquecimento ilícito ou aviltar o patrimônio ideal da pessoa ofendida.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.01.562039-6/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelantes: 1ª)
Centralli Refrigerantes S.A.; 2ª) Refrigerantes Minas Gerais Ltda. - Apelados: Antonio Carlos Teodoro de
Aguiar, sua mulher e outro, por si e representando seu filho - Relator: Des. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA
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de fato ocorreu, afastando-se então a necessi-
dade de intervenção cirúrgica para tanto. 

Houve denunciação da lide pela ré à
empresa Centralli Refrigerantes S.A., por ser a
fabricante do refrigerante distribuído pela ré. A
empresa denunciada contestou os pedidos,
mas não a denunciação. 

Os pedidos foram julgados procedentes
pela r. sentença de f. 327/337, que condenou a ré
ao pagamento de indenização no valor de R$
10.000,00 ao menor e R$ 5.000,00 a cada um dos
pais. A denunciada foi condenada a ressarcir a ré.

Insurgem-se, pois, as apelantes contra
as respectivas condenações. 

Inicialmente, observo que, na espécie,
por se tratar de relação de consumo, a respon-
sabilidade dos fabricantes e fornecedores é
objetiva, não havendo que se falar em culpa,
nos termos dos arts. 12 e 18, caput e § 6º, II, da
Lei nº 8.078/90. 

Entendo que não há dúvida de que o
menor apelado ingeriu uma substância estranha
contida no interior de uma lata de coca-cola.

Acompanho o entendimento do il.
Magistrado de primeira instância e dos em.
representantes do Ministério Público no sentido
de que a prova testemunhal evidencia tal fato,
ocorrido durante o recreio escolar, em local
público e diante de vários colegas. O assistente
de turno da escola, encarregado da disciplina
dos alunos, declara ter visto o apelado com
uma lata de coca-cola nas mãos no momento
do acidente, conforme depoimento de f. 223. 

Quanto à fabricação e distribuição do
refrigerante, depreende-se dos autos que a empre-
sa Refrigerantes Minas Gerais, segunda apelante,
afirmou à f. 26 exercer a distribuição do refrige-
rante em todo o Estado de Minas Gerais.

Por sua vez, a primeira apelante, empre-
sa Centralli Refrigerantes, não negou o fato de
ser a fabricante dos produtos distribuídos pela

segunda apelante e não contestou a denun-
ciação da lide em seu desfavor. 

O produto foi consumido em 25.05.2001,
nas dependências de Instituto Sagrada Família,
tendo sido adquirido pela mãe do menor no
Supermercado Champion situado na Rua
Goitacazes. 

Dos documentos de f. 240/242, vê-se que
o referido supermercado adquiriu, em fevereiro,
março e maio de 2001, o produto coca-cola da
empresa Refrigerantes Minas Gerais. 

Da cadeia dos fatos apresentados, conclui-
se que as apelantes fabricam e distribuem o pro-
duto no Estado de Minas Gerais, inclusive para o
estabelecimento onde o produto foi adquirido.

Quanto aos danos morais sofridos pelos
apelados, entendo que restaram configurados nos
autos.

Como dito, não há dúvida de que o menor
ingeriu um objeto metálico contido na lata de coca-
cola, engasgando, sofrendo falta de ar e corte
interno na garganta.

Ora, a ingestão de um objeto estranho
contido em refrigerante, por si só, ocasiona dano
moral consistente na dor psicológica e apreensão
de não se saber as conseqüências danosas pos-
síveis à saúde, além da quebra de confiança
decorrente da ingestão de bebida produzida sem
observância do padrão de qualidade.

Não se pode menosprezar o fato de que a
insegurança causada a uma criança de dez anos
é ainda maior, pois, além da dor e do desconforto
físico, sofre grande preocupação com a presença
de um objeto metálico em seu organismo.

A expectativa da necessidade de uma inter-
venção cirúrgica também não pode ser ignorada
como causa de grande aflição e sofrimento ao
menor e a seus pais.

Não merece acolhida, portanto, a alegação
das apelantes de ausência de dano indenizável,
visto que os apelados foram vítimas de quebra de
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confiança e preocupação com a integridade física
e a saúde do consumidor, menor de idade.

Assim, acompanho entendimento exposto
no parecer de f. 421/426, emitido pela il. Pro-
curadora de Justiça, no sentido de que “restaram
comprovados o dano e o nexo causal, configuran-
do-se a responsabilidade civil das apelantes e o
conseqüente dever de indenizar” (sic).

Em casos análogos, extrai-se da
jurisprudência: 

Indenização. Relação de consumo. Respon-
sabilidade objetiva. Fato do produto. Ingestão
de refrigerante com gosma esverdeada. Dano
moral. Dever de ressarcir. 
- Diante da imposição pelo Código de Defesa
do Consumidor da responsabilidade objetiva,
que dispensa a prova da conduta culposa do
ofensor, para que implique o dever de inde-
nizar do fornecedor, deve o consumidor que
pretende a reparação provar os danos sofri-
dos e o nexo causal. 
- Sofre o consumidor que ingere refrigerante
com gosma, consistente na presença de
sujeiras amorfas no líquido, dano moral decor-
rente da sensação de repugnância e nojo, cau-
sadora de humilhação e vergonha, devendo ser
indenizado pela fornecedora, em virtude da
quebra de seu dever de diligência na fabri-
cação, colocando produto defeituoso, impróprio
para o consumo, no mercado (TAMG, 7ª Câm.
Cível, Ap. Cível nº 2.0000.00.400.619-7/000,
Rel. Des. D. Viçoso Rodrigues, j. em
06.11.2003, pub. em 26.11.2003).

Indenização. Responsabilidade civil. Dano
moral. Consumidor que ingere refrigerante com
corpo estranho, de aparência abjeta. Repug-
nância e transtornos psicossomáticos experi-
mentados. Verba devida. Ação julgada, em parte,
procedente. Improvimento ao recurso. - Sofre
induvidoso dano moral, susceptível de repa-
ração, o consumidor que ingere refrigerante com
corpo estranho, cuja aparência abjeta lhe provo-
ca repugnância e transtornos psicossomáticos
(TJSP, 6ª Câm. de Dir. Públ., Ap., Rel. César
Peluso, j. em 21.12.99, JTJ-Lex 230/96). 

Responsabilidade civil. Acidente de consumo.
Responsabilidade pelo fato do produto.
- É objetiva a responsabilidade do produtor na
hipótese de acidente de consumo. Responde,

assim, perante o consumidor ou circunstante,
fábrica de refrigerante em razão do estouro
de vasilhame, ocorrido em supermercado.
- Não é o comerciante terceiro, ao efeito de
excluir a responsabilidade do produtor (...); ainda
que o fosse, incumbe ao fabricante a demons-
tração inequívoca de que o defeito inexistia no
produto, a caracterizar exclusividade de ação
(dita culpa exclusiva) do comerciante (TJRS, 6ª
Câm., Ap. Cível 598081123, Rel. Des. Antônio
Janyr Dall`Agnol Júnior, j. em 10.02.99).

No mesmo sentido: TJSP, 2ª Câm. Cível,
Ap. 215.043-1/2, Rel. Des. Lino Machado, j. em
07.03.1995, EDPriv 3/251 e TJRS, 10ª Câm., Ap.
Cív. 70002240265, Rel. Des. Luiz Ary Vessini de
Lima, j. em 04.10.2001. 

Importante ressaltar, ainda, que o arbitra-
mento da indenização por dano moral é ato do
Juiz, que deve operar com moderação, orientan-
do-se pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de
sua experiência e do bom senso, atento à reali-
dade da vida, notadamente à situação econômica
das partes e às peculiaridades de cada caso.

É sabido que o conceito de ressarcimento,
em se tratando de dano moral, abrange dois
critérios: um, de caráter pedagógico, objetivando
repreender o causador do dano pela ofensa que
praticou; outro, de caráter compensatório, que
proporcionará à vítima algum bem em contra-
partida ao mal sofrido. 

Yussef Said Cahali, citado por Américo
Luiz Martins da Silva, destaca que a reparação
que se tem em vista objetiva a concessão de
um benefício pecuniário para atenuação e con-
solo da dor sofrida, e não para o ressarcimento
de um prejuízo pela sua natureza irressarcível,
ante a impossibilidade material da respectiva
equivalência de valores. 

Acrescenta o doutrinador que: 

a sua estimativa deverá ser feita segundo a
renovação de conceitos a que precedeu nossa
jurisprudência, com fundamento no art. 1.553
do Código Civil, fixando-se a reparação por
arbitramento, conforme insistentemente tem
proclamado o colendo Supremo Tribunal



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 57, n° 179, p. 35-298, out./dez. 2006 49

-:::-

Federal (O dano moral e a sua reparação civil.
São Paulo: Ed. RT, 1999, p. 315). 

Assim, à vista dos elementos carreados
aos autos, considero justas e razoáveis as inde-
nizações arbitradas em R$ 10.000,00 (dez mil
reais) para o menor e R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para os pais, pois atendem aos critérios recomen-
dados pela doutrina e jurisprudência e cumprem o
caráter pedagógico da condenação por danos
morais, não configurando enriquecimento ilícito. 

As indenizações arbitradas não se
mostram excessivas, mas compatíveis com a
preocupação surgida para os apelados em razão
do risco de saúde a que o menor foi exposto por
ter ingerido um fio metálico que se encontrava no
interior da lata de refrigerante que ingeriu.

Ante o exposto, com base nos arts. 93, IX,
da Constituição da República e 131 do Código de
Processo Civil, nego provimento a ambos os recur-
sos de apelação, mantendo na íntegra a r. sen-
tença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas, pelas apelantes, em relação ao
respectivo recurso.

O Sr. Des. Nilo Lacerda - Sr. Presidente,
sem embargo do brilhantismo da sustentação oral
feita pelo Dr. Marcelo Moraes Tavares, estou
acompanhando inteiramente o voto de Vossa
Excelência, porque a leitura dos autos não deixa
qualquer dúvida sobre os fatos que ensejaram o
presente pedido de indenização por danos morais.

Como bem demonstrado na fundamen-
tação de Vossa Excelência, no caso, a responsa-
bilidade é objetiva, o dano e o nexo causal estão
provados à saciedade. De sorte que entendo que
o Meritíssimo Juiz primevo fixou o valor da inde-
nização de modo razoável, nada havendo a ser
modificado na respeitável sentença apelada. Na
esteira do judicioso voto de Vossa Excelência,
estou confirmando integralmente e negando
provimento a ambos os recursos.

O Sr. Des. Domingos Coelho - Sr.
Presidente, também ouvi com atenção as
palavras do ilustre advogado que se manifestou
da Tribuna, de forma coerente e objetiva, mas,
com relação ao julgamento, estou acompa-
nhando Vossa Excelência. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO A
AMBOS OS RECURSOS

AÇÃO DE COBRANÇA - BEM IMÓVEL - INADIMPLEMENTO - PROMESSA DE COMPRA E
VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÕES PAGAS - DECISÃO
EXTRA PETITA - NÃO-OCORRÊNCIA - FRUIÇÃO DO IMÓVEL - INDENIZAÇÃO DEVIDA -

FIADOR - LEGITIMIDADE PASSIVA

Ementa: Rescisão. Promessa de compra e venda. Sentença extra petita. Afastamento.
Legitimidade passiva. Inadimplência. Obrigações recíprocas. Falta de pagamento. Cobrança.
Mora caracterizada. Retenção.

- Se a prestação jurisdicional conferida coaduna com o pedido formulado, que versa sobre cobrança
de prestações em atraso, cumulada com rescisão contratual, não há julgamento extra petita na sen-
tença que reconhece o direito de restituição de parcelas pagas ao promitente comprador.

- Para se aferir a legitimidade para figurar no pólo passivo de uma ação, é necessário verificar
se os fatos narrados se relacionam com a parte excluída.

- Se o fornecedor se desinteressa da manutenção do vínculo jurídico, em razão da inadimplência
do consumidor, admissível se torna a rescisão do contrato, com a devolução das parcelas pagas,
sendo lícita a retenção de 20% do valor das prestações pagas a título de indenização pelo uso do
imóvel e por despesas do negócio.
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- Não se afigura legítima a pretensão quanto à postergação da devolução, por importar onerosi-
dade excessiva para o comprador.

- Uma preliminar rejeitada, outra preliminar acolhida, primeira apelação não provida e segunda
apelação parcialmente provida. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.04.302997-4/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelantes: 1os

Wander Lúcio Vinhal e outro, 2as Constrac - Construtora Arvelos Costa Ltda. e outra - Apelados:
Wander Lúcio Vinhal e outro, Constrac - Construtora Arvelos Costa Ltda. e outra - Relatora: Des.ª
EVANGELINA CASTILHO DUARTE 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª
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 UMA PRELIMINAR,
ACOLHER OUTRA, NEGAR PROVIMENTO
AO PRIMEIRO APELO E DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO SEGUNDO. 

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2006. -
Evangelina Castilho Duarte - Relatora.

Notas taquigráficas

Produziu sustentação oral, pelo apelante,
o Dr. Carlos Roberto da Costa. 

A Sr.ª Des.ª Evangelina Castilho Duarte -
Tratam os autos de ação de cobrança e pedido
de rescisão de contrato movida pelas segundas
apelantes, ao argumento de estarem os
primeiros apelantes inadimplentes com relação
às parcelas da promessa de compra e venda
que firmaram, tendo por objeto o imóvel consti-
tuído pelo apartamento nº 601, situado na Rua
Capricórnio, nº 153, Bairro Nova Floresta. 

As segundas apelantes alegaram que o
débito dos primeiros recorrentes totaliza R$
50.982,15. 

Requereram o pagamento da dívida, sob
pena de rescisão contratual.

A r. decisão de 1º grau extinguiu o proces-
so, sem julgamento de mérito com relação à

requerida Ione Eustáquio da Silva, por ilegitimi-
dade passiva, e julgou parcialmente procedente o
pedido das segundas apelantes, rescindindo o
contrato e determinando a devolução de 90% das
parcelas pagas, devidamente corrigidas e acresci-
das de juros aos primeiros recorrentes.

Os primeiros apelantes pretendem a
reforma da decisão recorrida, reiterando os ter-
mos da contestação. 

Enfatizam que pagaram valor superior ao
valor do contrato e que, portanto, este deve ser
considerado quitado com a condenação das
segundas recorrentes à devolução do que foi
pago a maior. 

Salientam que as segundas apelantes
não cumpriram suas obrigações contratuais
quanto à entrega da documentação referente
ao “habite-se” e às certidões negativas de
débito, não podendo exigir o cumprimento por
parte dos compradores do imóvel.

Frisam que restou demonstrado o des-
cumprimento contratual por parte das vendedo-
ras, que entregaram imóvel com defeitos. 

Ressaltam que, não havendo prova do
prejuízo experimentado pelas segundas recor-
rentes, não cabe retenção de 10% das parcelas
pagas. 

As segundas apelantes pretendem a
modificação da r. decisão recorrida, argüindo a
preliminar de nulidade da sentença, sob o argu-
mento de não haver pedido de restituição de
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valores por parte dos primeiros apelantes.
Concluem que a sentença extrapola o pedido. 

Alegam que a restituição determinada
pelo Julgador monocrático ultrapassa o valor de
mercado do imóvel. 

Pleiteiam a majoração do percentual de
retenção. 

Enfatizam que, para que seja efetuada a
restituição, o bem deverá ser previamente
avaliado e alienado. 

Ressaltam que a ré excluída da lide figura
no contrato como fiadora dos primeiros recorrentes
e que, portanto, é parte legítima para figurar no
pólo passivo da cobrança. 

A r. decisão recorrida foi publicada em 23
de maio de 2006, vindo o primeiro recurso em
1º de junho e o segundo em 06 de junho,
ambos acompanhados de preparo. 

Estão presentes, portanto, os requisitos
para conhecimento dos recursos. 

Inicialmente, mister salientar que os
argumentos recursais serão apreciados em
conjunto, por versarem sobre a mesma matéria. 

I - Nulidade da sentença.

Os limites da lide são definidos pelos
pedidos formulados pelas partes na peça exor-
dial e na contestação. 

Ocorre julgamento extra petita quando a
sentença soluciona causa que está fora daquela
proposta através do pedido.

No caso vertente, não há julgamento
extra petita, uma vez que o Juízo a quo não
deferiu prestação fora daquela postulada. 

A prestação jurisdicional conferida coaduna
com o pedido formulado pelas segundas
apelantes, que versa sobre cobrança de

prestações em atraso, cumulada com pedido de
rescisão contratual, caso os primeiros apelantes
não efetuassem o pagamento.

Ora, no caso em exame, não foi possível
determinar o pagamento das parcelas em atraso,
haja vista que os primeiros recorrentes se
recusam a fazê-lo. 

Sendo assim, o Julgador monocrático
decidiu pela rescisão do contrato, estabelecendo
os parâmetros para a devolução do valor que já
havia sido pago, medida que decorre do pedido
de rompimento do contrato. 

Rejeito, pois, a preliminar. 

II - Legitimidade passiva.

Para se aferir a legitimidade para figurar
no pólo passivo de uma ação, é necessário veri-
ficar se os fatos narrados se relacionam com a
parte excluída. 

Constata-se que os segundos apelantes
pretendem receber os valores das prestações
estipuladas no contrato de promessa de com-
pra e venda, no qual a parte excluída, Ione
Eustáquio da Silva, figura como fiadora. 

Observa-se que a rescisão contratual
não era o pedido principal, mas o pedido alter-
nativo, formulado pelas segundas apelantes
para o caso de impossibilidade de recebimento
das parcelas ajustadas. 

Sendo assim, a parte excluída está rela-
cionada com os fatos narrados, sendo garantidora
da obrigação assumida pelos primeiros apelantes.

Logo, Ione Eustáquio da Silva deve ser
reincluída no pólo passivo da demanda, pois é
parte passiva legítima para o pedido de cobrança.

A questão relacionada ao rompimento
contratual é de mérito e, assim, deve ser solu-
cionada também em relação à fiadora. 

III - Mérito.
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A controvérsia funda-se na aferição de
quem descumpriu o contrato de promessa de
compra e venda. 

As segundas apelantes fundamentaram seu
pedido na inadimplência dos primeiros recorrentes,
que não lograram êxito no sentido de demonstrar o
pagamento da totalidade das parcelas ajustadas,
porquanto nem todos os documentos colacionados
às f. 91/225 têm valor de recibo, pois não foram
assinados pelas promitentes vendedoras.

Os primeiros apelantes tampouco lograram
êxito no sentido de demonstrar a alegada
cobrança abusiva de encargos e o excesso de
cobrança, não havendo que se falar em inversão
do ônus da prova, haja vista que não há verossi-
milhança nas alegações dos consumidores. 

Sendo assim, verifica-se que os primeiros
apelantes descumpriram obrigação estipulada no
pacto, dando ensejo ao rompimento contratual. 

Mister salientar que o fato de as segun-
das apelantes terem supostamente descumpri-
do cláusula contratual, quanto à entrega dos
documentos referentes ao imóvel e aos defeitos
de construção que este apresentou, não é sufi-
ciente para afastar o pedido de rescisão, haja
vista que restou demonstrada a inadimplência
por parte dos promitentes compradores. 

Isso posto, cumpre analisar o teor da
cláusula, que prevê a rescisão contratual, e
estabelecer os parâmetros para a devolução
dos valores que já foram pagos pelos primeiros
apelantes, haja vista que estes não podem sim-
plesmente perdê-los em favor das segundas
recorrentes, sob pena de infração aos princí-
pios que primam pelo equilíbrio contratual e
condenam o enriquecimento ilícito. 

A cláusula décima sétima do contrato prevê
que, na hipótese de rescisão por culpa dos promis-
sários compradores, estes ficarão obrigados a
restituir imediatamente o imóvel objeto do contrato
sem direito a qualquer indenização ou retenção
por benfeitorias que nele hajam feito. 

Em consideração ao princípio da boa-fé,
que deve estar presente na celebração dos
contratos, a referida cláusula deve ser conside-

rada nula, porquanto não prima pelo equilíbrio
contratual, estabelecendo obrigação extrema-
mente onerosa para os consumidores, que
perderão todo o valor pago em favor das
fornecedoras, que, além da importância paga,
reincorporam o imóvel em seu patrimônio. 

Ora, as segundas apelantes têm direito à
retenção de parte do valor pago pelos primeiros
recorrentes, para cobrir as despesas adminis-
trativas e compensá-las pelo tempo em que
estes usufruíram do imóvel. 

Embora as segundas apelantes venham a
reincorporar o imóvel ao seu patrimônio, com
possibilidade de celebrar novo negócio, também
deve ser considerado que os primeiros recor-
rentes usaram o bem durante certo tempo, inter-
rompendo os pagamentos mensais ajustados.

Dessarte, deve ser assegurado às
vendedoras, que vêem frustrada a compra e
venda celebrada, o direito de ressarcimento
pelo período em que os compradores utilizaram
o imóvel. 

Assim tem decidido este eg. Tribunal: 

Compromisso de compra e venda de imóvel -
Rescisão do contrato e restituição do quantum
pago postuladas pelo comprador inadimplente -
Possibilidade - Retenção, pelo vendedor, de
importância proporcional à fruição do bem. - Em
tema de compromisso de compra e venda
avençado na vigência da Lei 8.078/90, o com-
prador inadimplente pode postular a restituição
das prestações pagas, monetariamente atuali-
zadas, autorizando-se, todavia, o vendedor a
decotar desse quantum importância propor-
cional à fruição da coisa (Apelação Cível nº
314.284-1 - Décima Quarta Câmara Cível -
Relator: Des. Dárcio Lopardi Mendes).

Nesse aspecto, considera-se suficiente,
para cobrir as despesas administrativas e as
parcelas referentes ao uso e gozo dos imóveis, o
percentual de 20% das parcelas pagas, haja vista
que, embora o valor pago pelos primeiros
apelantes seja consideravelmente elevado, estes
permaneceram no imóvel por período longo.

Acrescente-se não ser legítima a preten-
são quanto à postergação da devolução, haja
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vista que esta se refere à quantia que já foi
paga pelos compradores, tendo-se incorporado,
efetivamente, ao patrimônio das segundas
apelantes, que, indubitavelmente, fazem uso
deste capital para fomentar suas atividades. 

Diante do exposto, nego provimento ao
recurso apresentado por Wander Lúcio Vinhal e
outra e dou parcial provimento ao recurso apre-
sentado por Constrac - Construtora Arvelos Costa
Ltda. e outra, para determinar a reinclusão de Ione
Eustáquio da Silva no pólo passivo da demanda,
julgando improcedente o pedido em relação a ela,
e para declarar a rescisão contratual, permitindo
às segundas recorrentes a retenção de 20%
sobre as parcelas pagas pelos primeiros
apelantes.

Quanto à forma de correção do percentual
de devolução (80%) e quanto à distribuição dos
honorários da sucumbência, mantenho íntegra a r.
decisão recorrida.

Custas recursais, à razão de 80% pelos
primeiros apelantes e 20% pelas segundas
recorrentes. 

O Sr. Des. Alberto Vilas Boas - De acordo.

O Sr. Des. Roberto Borges de Oliveira -
De acordo. 

Súmula - REJEITARAM UMA PRELIMI-
NAR, ACOLHERAM OUTRA, NEGARAM PROVI-
MENTO AO PRIMEIRO APELO E DERAM PAR-
CIAL PROVIMENTO AO SEGUNDO.

-:::-

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - ACIDENTE OCORRIDO
EM FAZENDA PARTICULAR - VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE - TRATOR -

AUSÊNCIA DE REGISTRO E LICENCIAMENTO - IRRELEVÂNCIA - ART. 5º DA LEI 6.194/74 -
REQUISITOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO - SALÁRIO MÍNIMO - POSSIBILIDADE -

HONORÁRIOS DE ADVOGADO - DESPESA PROCESSUAL -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO-OCORRÊNCIA

Ementa: Cobrança. Máquina agrícola. Veículo automotor de via terrestre. Ausência de registro
e licenciamento do veículo. Irrelevância. Indenização securitária. Documentos necessários.
Comprovação. Salário mínimo. Parâmetro para condenação. Possibilidade. Honorários e
despesas processuais. Ônus do vencido. Sucumbência recíproca. Inocorrência.

- Tratando-se de veículo terrestre tracionado por motor, a incúria do proprietário em deixar de
registrá-lo e licenciá-lo não afasta a obrigação da seguradora de indenizar a parte lesada,
porque a responsabilidade decorre do próprio sistema legal de proteção às vítimas de trânsito.
Constatado que os documentos necessários à comprovação da ocorrência do sinistro foram
devidamente enviados à seguradora, impõe-se o pagamento do prêmio segurado. 

- A Lei 6.194/74 está em pleno vigor, aplicando o salário mínimo como parâmetro para se estabelecer
o quantum indenizatório.

- A ausência de registro e licenciamento do veículo não afasta a responsabilidade da seguradora
em pagar o prêmio quando comprovado o acidente de trânsito.

- Se um litigante decair de parcela mínima do pedido, o juiz desprezará a sucumbência recíproca
e atribuirá, por inteiro, ao outro a responsabilidade pelas despesas e honorários. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0701.05.123739-7/001 - Comarca de Uberaba - Apelantes: 1ª) Vera
Cruz Seguradora, 2º) Aparecido Piovezani - Apelados: Vera Cruz Seguradora, Aparecido Piovezani -
Relatora: Des.ª EULINA DO CARMO ALMEIDA
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª
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 À PRIMEIRA APELAÇÃO E
DAR PROVIMENTO À SEGUNDA. 

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2006.
- Eulina do Carmo Almeida - Relatora.

Notas taquigráficas 

A Sr.ª Des.ª Eulina do Carmo Almeida -
Cuida a espécie de apelos interpostos por Vera
Cruz Seguradora S.A. e Aparecido Piovezani,
em virtude da v. sentença, f. 59/66, que, nos
autos da ação de cobrança aforada pelo segun-
do em desfavor da primeira, julgou parcial-
mente procedentes os pedidos formulados na
inicial, nos seguintes termos: 

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos
consta, julgo parcialmente procedente o pedi-
do, condenando a requerida a pagar ao reque-
rente a indenização de seguro obrigatório
DPVAT, mas na porcentagem de 70% (setenta
por cento) de 40 (quarenta) salários mínimos,
que correspondia este, na época do ajuiza-
mento da ação, a R$ 12.000,00 (doze mil
reais), perfazendo 70% (setenta por cento) a
quantia de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos
reais), com juros de mora de 1% ao mês, a
contar da citação, e correção monetária desde
o ajuizamento da ação, de acordo com a tabela
da egrégia Corregedoria de Justiça de Minas
Gerais. Custas, despesas processuais e hono-
rários advocatícios, que fixo em 10% (dez por
cento) do valor da condenação, devidamente
corrigido, a cargo da requerida. 

Inconformada, Vera Cruz Seguradora
S.A. recorre, f. 71/81, aduzindo, em preliminar,
a sua própria ilegitimidade para figurar no pólo
passivo da ação, por entender que a máquina
agrícola que causou o acidente automobilístico
narrado na inicial não possui cobertura pelo
Seguro Obrigatório de Veículos - DPVAT, não

havendo falar em responsabilidade da ré pelo
pagamento da indenização pleiteada. 

Ainda em sede prefacial, aduz a carência
de ação do recorrido, uma vez que não trouxe aos
autos o laudo de exame de corpo delito, docu-
mento imprescindível à propositura da ação.

No mérito, pugna pela reforma do
decisum, alegando ser indevida a indenização
do seguro obrigatório, pois que o veículo
envolvido no sinistro não é registrado nem
licenciado e que o sinistro se deu no interior de
uma fazenda particular, ou seja, fora de via ter-
restre pública. 

Aduz a perda do objeto, uma vez que o
apelado não comprovou o grau de invalidez
argüido na peça inicial, questionando a neces-
sidade de obediência às normas expedidas
pela Susep e às resoluções do CNSP -
Conselho Nacional de Seguros Privados, inclu-
sive no tocante à determinação do quantum
indenizatório, acrescentando que é vedada a
reparação vinculada ao salário mínimo. 

Por fim, refuta sua condenação ao paga-
mento integral das custas processuais e dos
honorários advocatícios, em razão da sucum-
bência recíproca, alegando que cada parte deve
arcar com a verba de seu respectivo patrono.

Também irresignado, apelou Aparecido
Piovezani, f. 84/87, visando à reforma da sen-
tença no tocante ao arbitramento do quantum
indenizatório, ao argumento de que a reparação
a que faz jus está prevista na alínea b do artigo
3º da Lei Federal nº 6.194/74 e corresponde a
40 (quarenta) salários mínimos, vigentes no
País à época da liquidação do sinistro.
Assevera, ainda, que as resoluções, circulares
e atos normativos não têm o condão de alterar
artigo de lei federal. 

Contra-razões às f. 92/96. 

Os recursos foram recebidos em ambos
os efeitos, f. 83 e 90, dos quais conheço, pois
presentes os pressupostos de admissibilidade. 
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Aparecido Piovezani ajuizou uma
cobrança securitária em desfavor de Vera Cruz
Seguradora S.A., ao argumento de que, em
decorrência de acidente automobilístico, se
tornou inválido permanente para o labor, como
atestado pelo boletim de ocorrência de f. 09,
tendo direito a receber a indenização prevista na
alínea d do artigo 3º da Lei Federal nº 6.194/74. 

O MM. Juiz a quo julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, nos termos já trans-
critos, ensejando as insurgências em apreço. 

Primeira apelação. 

Preliminares.

Ilegitimidade passiva. 

Em suas razões recursais, a apelante
alega ser ilegítima para figurar no pólo passivo
da presente demanda, uma vez que o veículo
que causou o sinistro não está sujeito ao
seguro DPVAT, por não possuir registro e licen-
ciamento na respectiva repartição administrati-
va. Razão não lhe assiste. 

Com efeito, o artigo 5º da Lei nº 6.194/74,
com as alterações introduzidas pela Lei nº
8.441/92 em seu artigo 5º, para o pagamento
da indenização do seguro obrigatório DPVAT,
exige apenas simples prova do acidente e do
dano, independentemente da existência de
culpa. O § 1º impõe para a quitação, como
documentos, a certidão de óbito, o registro da
ocorrência no órgão policial e prova de quali-
dade de beneficiário, no caso de morte. 

Do cotejo das provas acostadas nos
autos, conclui-se que a reparação pleiteada é,
de fato, devida. Isso porque todas as exigências
acima citadas foram cumpridas, como se pode
verificar à f. 09 (boletim de ocorrência policial) e
à f. 12 (laudo médico). 

A jurisprudência do colendo Superior
Tribunal de Justiça determina, ainda, que, em
caso de ausência de quitação do prêmio, o capital
deverá ser pago pelo consórcio das seguradoras

autorizadas a trabalhar com esta espécie de
seguro, em virtude do caráter social dessa verba.

Súmula 257: A falta de pagamento do prêmio do
seguro obrigatório de danos pessoais causados
por veículos automotores de vias terrestres
(DPVAT) não é motivo para a recusa do paga-
mento da indenização. 

Dispõe o artigo 96 do Código de Trânsito
Brasileiro: “Os veículos classificam-se em: (...)
e) de tração: caminhão-trator; trator de rodas;
trator de esteira; trator misto”. 

Logo, tratando-se de veículo terrestre tra-
cionado por motor, a incúria do proprietário em
deixar de registrá-lo e licenciá-lo não afasta a
obrigação da seguradora de indenizar a parte
lesada, porque a responsabilidade decorre do
próprio sistema legal de proteção às vítimas de
trânsito. 

Nesse sentido, é a jurisprudência deste
Sodalício: 

É inegável que o trator é veículo automotor
disciplinado na Lei 6.194/74 e Decreto-lei
73/66, pois se trata de veículo automotor
suscetível de circular nas vias terrestres do
País; assim seu condutor ou passageiro,
sofrendo dano, tem direito à indenização do
seguro obrigatório... (Ap. nº 483.728-7, 3ª CC,
Rel. Des. Afrânio Vilela, j. em 16.02.2005). 

A jurisprudência do extinto TAMG é unânime
em condenar as seguradoras ao pagamento
da indenização relativa ao seguro DPVAT, em
caso de acidente causado por trator, sendo
irrelevante o fato de o veículo não se encontrar
licenciado ou registrado, nem de não ter sido
pago o prêmio relativo ao seguro obrigatório,
pois nenhuma dessas irregularidades pode ser
imputada à vítima... (Ap. nº 510.168-0, 17ª CC,
Rel. Des. Mariné da Cunha, j. em 02.06.2005).

No caso em tela, a máquina agrícola
envolvida no acidente que vitimou o apelado é
veículo automotor suscetível de circular nas
vias terrestres do País, sendo sujeito ao seguro
obrigatório, pelo que rejeito esta preliminar. 

Carência de ação.
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No que concerne à preliminar de carência
de ação por falta de apresentação do exame de
corpo de delito, deve ser afastada, já que a docu-
mentação juntada pelo recorrido com a exordial é
suficiente para se aferir a lesão sofrida.

Preceitua o artigo 5º da Lei 6.194/74: 

Art. 5º - 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 responsabili-
dade do segurado.

Resta claro que a legislação não exige a
apresentação do exame de corpo de delito para o
pagamento da indenização; basta que haja prova
apta a demonstrar o dano, in casu, a invalidez.

Portanto, a certidão de sinistro de f. 09 bem
como o laudo médico de f. 12 são elementos com-
probatórios suficientes para o mister de verificar a
ocorrência do fato e suas conseqüências, como
exige a legislação pertinente ao feito.

Nesses termos, rejeito a preliminar. 

Mérito.

A primeira suplicante alegou em suas
razões recursais não ser devida a indenização
do seguro obrigatório, pois que o sinistro se deu
no interior de uma fazenda particular, ou seja,
fora de via terrestre pública. 

Aduz a perda do objeto, uma vez que o
apelado não comprovou o grau de invalidez
argüido na peça inicial, sustentando que o valor
a ser pago ao suplicado deve ser fixado pelas
normas expedidas pela Susep, dizendo que é
vedada a reparação vinculada ao salário míni-
mo e que a competência para determinar o
quantum ressarcitório é do CNSP (Conselho
Nacional de Seguros Privados). Alegou que os
ônus sucumbenciais foram arbitrados equivo-
cadamente, dada a sucumbência recíproca. 

Quanto à primeira alegação, é cediço
que o fato de o veículo estar transitando no
momento do acidente dentro da área agrícola,

em fazenda fora de via terrestre pública, não
retira da máquina agrícola a sua característica
de veículo automotor para trânsito em terra. 

O artigo 2º, I, da Lei 6.194/74, que dispõe
sobre o seguro obrigatório, possui cobertura
para acidentes ocorridos nessas condições, não
especificando se em via pública ou particular. 

Também, o artigo 20 do Decreto-lei nº
73/66 não exige que o trator esteja em via ter-
restre pública para submeter-se ao seguro obri-
gatório, incluindo em seu rol até mesmo as
embarcações. O que se quis ali foi excluir o
veículo aéreo, que se submete a lei especial. 

Assim, patenteada a característica de
veículo automotor passível de circulação nas
vias terrestres do País e, conseqüentemente,
sujeito ao pagamento de seguro obrigatório,
surge o direito de, em caso de acidente, pleitear
indenização pelas empresas integrantes do
consórcio de seguradoras que operam no sis-
tema, ainda que não emitido para o veículo
DUT ou bilhete de seguro, por força do artigo 7º
da Lei 6.194/74, com a redação que lhe deu a
Lei 8.441/92. 

Quanto à vinculação ao salário mínimo,
este egrégio Tribunal tem externado o entendi-
mento de que as Leis 6.205/75 e 6.423/77, bem
como a Carta da República, recepcionaram o
artigo 3º da Lei nº 6.194/74, utilizando o salário
mínimo não como fator de correção monetária,
mas para estabelecer o quantum indenizatório,
nos seguintes termos: 

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo
seguro estabelecido no artigo 2º compreendem
as indenizações por morte, invalidez perma-
nente e despesas de assistência médica e
suplementares, nos valores que se seguem,
por pessoa vitimada: a) 40 (quarenta) vezes o
valor do maior salário mínimo vigente no País -
no caso de morte... 

É jurisprudência deste Sodalício: 

A fixação dos valores da indenização, no caso
do seguro obrigatório, em número de salários
mínimos, estabelecida pela Lei nº 6.194/74,
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não foi revogada pelas Leis nº 6.205/75 e
6.423/77, nem pelo artigo 7º, IV, da CR/88,
pois o que tais normas jurídicas vedaram foi a
utilização do salário mínimo como indexador,
isto é, como fator de correção monetária, mas
não a sua aplicação como padrão de valor, ou
seja, como quantificador, apenas para que se
possa calcular o montante do seguro devido
(TAMG, Ap. 412359-7, 5ª CC, Rel. Juiz Mariné
da Cunha, j. em 13.09.2003). 

As normas estabelecidas pelo CNSP e
pela Susep, atos administrativos ordinários, são
inaplicáveis, pois não têm o poder de revogar
um dispositivo legal como o que dá sustento à
verba litigada, sendo, ainda, ineficazes contra o
particular, mormente quando invocados para
obstar um direito devido em decorrência de lei. 

Por fim, no tocante ao arbitramento dos
ônus sucumbenciais, entendo que os valores
arbitrados devem ser confirmados, pois o Juízo
a quo os delimitou nos parâmetros legais esta-
belecidos no parágrafo único do artigo 21 do
CPC, tendo em vista que o apelado decaiu de
parte mínima do pedido. 

Nesses termos, rejeito as preliminares e
nego provimento ao primeiro recurso. 

Segunda insurgência. 

Cinge-se o inconformismo do segundo
recorrente na alegação de inaplicabilidade da
tabela indenizatória constante na Circular nº 29
da Susep, pleiteando a majoração da verba in-
denizatória. 

Razão lhe assiste, pois as Leis 6.205/75
e 6.423/77 não revogaram o artigo 3º da Lei
6.194/74, que fixa a indenização decorrente do
seguro objeto deste recurso, nos seguintes
termos:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo
seguro estabelecido no artigo 2º compreen-
dem as indenizações por morte, invalidez per-
manente e despesas de assistência médica e
suplementares, nos valores que se seguem,
por pessoa vitimada:.. b) até 40 vezes o valor
do maior salário mínimo vigente no País - no
caso de invalidez permanente. 

A norma invocada não distingue a
condição de invalidez da forma noticiada pela
empresa seguradora, bastando a simples verifi-
cação da incapacidade para que o beneficiário
faça jus ao recebimento. 

Com relação à circular emanada da
Susep, deve ser afastada sua aplicabilidade na
espécie, uma vez que esta entidade, criada pelo
Decreto-lei 73/66, apesar de ter sua competência
estatuída em seu artigo 36, alínea c, não tem o
condão de revogar um dispositivo legal como o
que dá sustento à indenização litigada.

Por se tratar de circular, ato administrativo
ordinário, não vincula o particular, mormente para
obstar um direito devido em decorrência de lei. 

Nesse sentido, já se manifestou este
Sodalício: 

Indenização - Seguro obrigatório - Invalidez per-
manente - Valor da reparação - Pagamento
administrativo insuficiente - Juros e correção
monetária - Termo inicial - Verbas de sucum-
bência - Voto vencido. - Comprovada a invalidez
permanente em decorrência de acidente de
trânsito, tem a vítima direito à indenização inte-
gral do seguro DPVAT, que deve equivaler a 40
salários mínimos. Os juros e a correção mone-
tária devem incidir desde a data do pagamento
em valor insuficiente, quando a seguradora já
tinha ciência da importância devida e da
intenção indenizatória da vítima. Acolhido inte-
gralmente o pedido do autor, não cabe divisão
das verbas de sucumbência. Apelação não
provida. Voto vencido: Caracteriza-se como liti-
gante de má-fé, respondendo pelo ônus decor-
rente de sua ação, a parte que demanda contra
expresso texto de lei, nesta se incluindo aquela
que extrapola os limites do contraditório e da
ampla defesa, contrapondo-se e postergando o
final do processo indevidamente (TJMG, Ap.
1.0024.04.456428-4/001, 10ª CC, Rel. Evange-
lina Castilho Duarte, j. em 06.12.2005).

Cobrança - Seguro - DPVAT - Invalidez per-
manente - Laudo - Indenização em salários
mínimos - Litigância de má-fé.
- 1. A verba indenizatória, devida por força de
acidente de veículo automotor de via terres-
tre, cujo fato ensejador da causa de pedir é a
invalidez permanente da vítima, está devi-
damente quantificada no art. 3º, b, da Lei
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6.194/74, e esta não pode ser sobrepujada
por parâmetros traçados por entidade priva-
da, o CNSP - Conselho Nacional de Seguros
Privados.
- 2. A estipulação da indenização securitária
em múltiplos do salário mínimo não constitui
ofensa ao disposto no art. 7º, inciso IV, da
Constituição Federal, porque se trata de
verba de natureza social e até alimentar.
- 3. Como a invalidez admite graus, a inde-
nização não deve ser estipulada no valor
máximo previsto no art. 3º, letra b, da Lei
6.194/74, destinado também para o caso de
morte, se apenas um dos membros supe-
riores ficou paralisado.
- 4. Não é de se reputar litigante de má-fé a
seguradora que, citada para responder aos
termos da ação de cobrança de seguro obri-
gatório, apresenta defesa mediante sua pecu-
liar interpretação dos fatos e dos dispositivos
jurídicos aplicáveis ao desate da contenda,
proceder este que não caracteriza qualquer
das situações previstas no art. 17 do CPC
(TJMG, 1.0024.05.857288-4/001, 15ªCC, Rel.
Guilherme Luciano Baeta Nunes, j. em
23.06.2006). 

Com esses fundamentos, dou provimento
ao segundo apelo para reformar a sentença,
arbitrando a indenização em valor equivalente a
40 (quarenta) salários mínimos. 

Mediante essas considerações, rejeito as
preliminares, nego provimento à primeira
apelação e dou provimento ao segundo recur-
so, reformando a sentença vergastada, para
arbitrar a indenização em valor equivalente a 40
(quarenta) salários mínimos, mantendo-a no
restante, inclusive quanto às despesas proces-
suais e honorários advocatícios arbitrados em
primeiro grau à Vera Cruz Seguradora, que fica
igualmente responsável pelas custas recursais,
de ambos os apelos. 

Votaram de acordo com a Relatora os
Desembargadores Francisco Kupidlowski e
Fábio Maia Viani. 

Súmula - REJEITARAM PRELIMI-
NARES, NEGARAM PROVIMENTO À PRIMEI-
RA APELAÇÃO E DERAM PROVIMENTO À
SEGUNDA.

-:::-

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - SERVIÇOS NOTARIAIS E DE
REGISTRO - RECURSO ADMINISTRATIVO - QUESTÕES DE PROVA - PEDIDO DE ANULAÇÃO -

EXAME PELO JUDICIÁRIO - DESCABIMENTO - SEGURANÇA DENEGADA

Ementa: Mandado de segurança. Concurso para ingresso nos serviços de tabelionato e de registro
do Estado. Anulação de questão de prova. Recurso administrativo. Indeferimento. Ato fundamen-
tado. Inviabilidade de exame pelo Judiciário acerca de formulação de pergunta e de correção da
resposta constante de gabarito oficial. Segurança denegada.

MANDADO DE SEGURANÇA N° 1.0000.06.438860-6/000 - Comarca de Belo Horizonte -
Impetrante: Lívia Carla Lima Cruz - Autoridade coatora: Desembargador Segundo Vice-Presidente
TJMG - Relator: Des. JOSÉ FRANCISCO BUENO 

Acórdão

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

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2006. -
José Francisco Bueno - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. José Francisco Bueno -
Contém a espécie ação mandamental impetra-
da contra ato da digna autoridade apontada
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como coatora, consistente em negativa de
provimento a recurso administrativo, que con-
siderou válidas questões de prova integrante de
concurso público para ingresso no serviço de
tabelionato e de registro do Estado de Minas
Gerais, de que participou a impetrante. 

Buscou a requerente do writ a anulação
das questões do concurso em desacordo com a
matéria expressamente prevista no edital. 

Negada a liminar, f. 127. 

A digna autoridade apontada como coa-
tora prestou informações, f. 135/138, sustentan-
do a legitimidade da decisão proferida no recur-
so administrativo pela Comissão Examinadora
do Concurso, que considerou válidas as aludi-
das questões, e a impossibilidade de o Judi-
ciário substituir a Comissão Examinadora para
rever as questões do concurso e do respectivo
gabarito oficial. 

A d. Procuradoria-Geral de Justiça mani-
festa-se pela realização da diligência, tendo em
vista que a impetrante requereu a citação de
quatro candidatos por ela nominados no reque-
rimento final, os quais teriam obtido melhor
classificação e cujo direito subjetivo poderia ser
afetado por eventual concessão da ordem. 

Em síntese, este é o relatório. 

Decide-se. 

Primeiramente, deixo de atender à dili-
gência requerida pela impetrante e manifestada
pelo ilustre Procurador de Justiça, ao funda-
mento de que a pretensão contida no presente
mandamus diz respeito à anulação de questão
de concurso, se acolhida, beneficiaria não só a
autora como também os nominados candi-
datos, de forma que desnecessário o seu
chamamento ao processo. 

Como se extrai dos autos, a impetrante
inscreveu-se e submeteu-se às provas do con-
curso para provimento dos serviços notariais e
de registro público para a Comarca de Montes
Claros, tabelionato de notas. 

Corrigidas as provas, viu-se eliminada,
apresentando assim recurso à Comissão
Examinadora pedindo a anulação de algumas
questões que versavam sobre matéria não
incluída no edital, o qual foi indeferido. 

O que se busca no writ é a inversão do
resultado do recurso administrativo interposto,
para declarar nulas algumas questões da prova.

Entretanto, oriento-me na jurisprudência
majoritária, no sentido de descaber ao
Judiciário, via medida, avaliar correção de
prova em concurso público, mas apenas apre-
ciar os aspectos de legalidade do certame, sob
pena de adentrar em seara em que não lhe é
lídimo atuar. 

A análise judicial do ato administrativo
limita-se, assim, somente aos aspectos de vin-
culação à legalidade, competência e motivação. 

Ainda que assim não fosse, a ilustrada
autoridade coatora bem demonstrou o acerto
da Comissão Examinadora, que fundamentou
todos os indeferimentos, inexistindo o defeito
alegado pela impetrante. 

Recurso em mandado de segurança.
Administrativo. Concurso público. Discussão
sobre questão. Anulação. Impossibilidade de
exame pelo Judiciário. - O Judiciário não deve
se substituir à banca examinadora. O exame
e discussão das questões, suas respostas e
formulações são de responsabilidade da
banca. Ao Judiciário cabe apenas analisar se
houve ilegalidade no procedimento adminis-
trativo. Recurso improvido (STJ, 5ª Turma,
ROMS 7035/DF, Rel. Ministro José Arnaldo
da Fonseca, j. em 19.11.96, DJU de 24.2.97,
p. 3.352).

E ainda: 

Constitucional e administrativo. Concurso
interno. Anulação de quesito. - É vedado ao
Judiciário interferir no critério de correção de
provas e atribuições de notas estabelecidas
pela banca examinadora. Recurso improvido
(STJ, 1ª Turma, ROMS 2.021/RJ, Rel.
Ministro César Asfor Rocha, j. em 29.11.93,
DJU de 7.2.94, p. 1.126).
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Se a questão suscita dúvida, onde está o
direito líquido e certo? 

Enfim, não vislumbro ilegalidade ou abu-
sividade alguma no ato administrativo atacado
no writ, inocorrendo, em conseqüência, direito
líquido e certo a se amparar. 

Com essas considerações, denego a
segurança. 

Os Srs. Desembargadores Célio César
Paduani, Hyparco Immesi, Kildare Carvalho,
Jarbas Ladeira, Brandão Teixeira, Gudesteu
Biber, Edelberto Santiago, Cláudio Costa,
Isalino Lisbôa, Sérgio Resende e Reynaldo
Ximenes Carneiro - De acordo. 

O Sr. Des. Almeida Melo - Lívia Carla
Lima Cruz impetra mandado de segurança com
o objetivo de anular as questões de nºs 60, 30
e 63 do concurso público para a delegação dos
serviços de tabelionatos e de registros vagos no
Estado de Minas Gerais - Edital nº 001/2005. 

Conheço o entendimento jurisprudencial
no sentido de que ao Poder Judiciário não cabe
reavaliar as provas de concurso público. 

No entanto, tenho admitido a reavalia-
ção, quando se trata de erro grosseiro ou de
matéria que não dependa de conhecimentos
especializados, fora do domínio do juiz, como
os conhecimentos de Direito. 

É o caso dos autos, pelo que passo à
análise da ilegalidade sustentada na inicial. 

A impetrante afirma que a matéria abor-
dada pela questão de nº 60 não está prevista
no edital. 

Sem razão a impetrante. A questão de nº
60 aborda o “Princípio da Presunção da Fé
Pública”. O Anexo III do edital contém o programa
das matérias. Consta expressamente do item 3 do
edital (f. 44-TJ); os “princípios informadores do sis-
tema de registros públicos” e “presunção e fé
pública”. O fato de ter sido abordada a matéria no

Código Civil não constitui ilegalidade. O candidato
deve ter conhecimento sobre toda a legislação
que rege a matéria cobrada pelo edital.

A questão de nº 30 tratou do art. 156, §
2º, I, da Constituição Federal. A impetrante afir-
ma que “a questão formulada requer, para sua
solução, conhecimento doutrinário não exigido
pelo edital, qual seja a distinção entre anistia,
diferimento, imunidade e isenção”. 

A própria impetrante afirma que o art.
156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal está
elencado na matéria do concurso. Portanto, a
definição da figura jurídica posta no referido dis-
positivo está inserida na matéria do edital. 

A questão de nº 63 trata do prazo pres-
cricional para o recebimento de emolumentos. O
programa faz alusão à Lei Estadual nº 15.424/04,
que “dispõe sobre a fixação, a contagem, a
cobrança e o pagamento de emolumentos rela-
tivos aos atos praticados pelos serviços notariais e
de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização
judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gra-
tuidade estabelecida em lei federal e dá outras
providências”. E, como destacado pela Fundep no
documento de f. 141, “é inconcebível a um notário
desconhecer o prazo prescricional para a
cobrança de emolumentos”.

Portanto, diante da demonstração de que a
elaboração das questões do concurso público des-
tinado à delegação dos serviços de tabelionatos e
de registros vagos no Estado de Minas Gerais
respeitou o programa de matéria estabelecido pelo
edital, não há direito líquido e certo a amparar a
pretensão inicial da impetrante.

Com esses fundamentos, denego a
segurança. 

Os Srs. Desembargadores José Antonino
Baía Borges, Jane Silva, Alvim Soares,
Fernando Bráulio, Edivaldo George dos Santos
e Wander Marotta - De acordo. 

Súmula - DENEGARAM.

-:::-
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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 NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2006.
- Célio César Paduani - Relator.

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Célio César Paduani - Maria
Martins Barreto recorre contra a sentença de f.
130/133-TJ, proferida pela Juíza da Vara Única
da Comarca de Alvinópolis, que, nos autos da
ação ordinária de cobrança movida pela ora
apelante em desfavor do ora apelado, julgou
improcedente o pedido inicial. 

Sustenta a apelante, às f. 139/140-TJ,
que, em 18 de setembro de 2002, entrou em
vigor a Lei Municipal nº 1.392/02, que veio a
instituir o pagamento de 1 (um) salário mínimo
a toda a pessoa que vier a exercer a função de
conselheira tutelar naquele Município, com
base no disposto no art. 134 do ECA; aduz que
a lei mais benéfica deve retroagir para benefi-
ciar aqueles que prestaram o referido múnus,

uma vez que ninguém é obrigado a trabalhar
sem a devida contraprestação. 

Contra-razões à f. 147-TJ. 

Sem preparo, por força do disposto no
art. 4º da Lei nº 1.060/50. 

Não há interesse da d. Procuradoria-
Geral de Justiça. 

Decido. 

Conheço do recurso voluntário, pre-
sentes os pressupostos de admissibilidade. 

Deflui dos autos que a autora ajuizou
ação de cobrança em desfavor da ré, alegando,
em síntese, que foi eleita Conselheira Tutelar
do Município de Dom Silvério, com mandato
estabelecido para 03 (três) anos, mas que
exerceu a referida atividade por apenas 11
(onze) meses, ou seja, de 30 de abril de 2001 a
1º de março de 2002. 

Afirma que, em 18 de setembro de 2002, foi
sancionada a Lei nº 1.392/02, que dispôs sobre a
Política Municipal de Proteção, Defesa e Atendi-
mento dos Direitos da Criança e do Adolescente,
estabelecendo no art. 42 o seguinte:

CONSELHO TUTELAR - CONSELHEIRO - REMUNERAÇÃO - LEI MUNICIPAL INSTITUIDORA -
AUSÊNCIA - ART. 134, CAPUT, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AÇÃO DE

COBRANÇA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

Ementa: Administrativo. Ação de cobrança. Conselho Tutelar. Remuneração dos seus membros.
Ausência de lei disciplinadora à época da exoneração. Munus. Exercício em caráter cívico e
filantrópico. Ocorrência. Precedente deste eg. Tribunal de Justiça.

- Nos termos do art. 134, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, “Lei Municipal disporá
sobre local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto a eventual remu-
neração de seus membros”. Inexistindo disposição legal sobre a remuneração dos conselheiros
tutelares do Município de Dom Silvério à época do exercício do referido munus, a improcedência
do pedido é medida que se impõe. 

Nega-se provimento ao recurso. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0023.04.000288-5/002 - Comarca de Alvinópolis - Apelante: Maria
Martins Barreto - Apelado: Município de Dom Silvério - Relator: Des. CÉLIO CÉSAR PADUANI 
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Art. 42 - Na qualidade de membro do
Conselho Tutelar, os Conselheiros receberão
subsídio equivalente ao valor de um salário
mínimo mensal.

Entende a autora fazer jus à remunera-
ção pelo período em que exerceu o referido
munus. 

Sem embargo dos doutos argumentos
expostos pela apelante, entendo que a r. sen-
tença não merece reparo. 

No caso em tela, verifica-se que o crédi-
to reclamado pela autora advém da circunstân-
cia de esta ter composto o Conselho Tutelar do
Município de Dom Silvério, não tendo recebido
a remuneração concernente aos meses alhures
informados. 

Cumpre trazer à colação alguns artigos
do ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei nº 8.069/90), que dispõem sobre o referido
Conselho Tutelar, in verbis: 

Art. 131 - O Conselho Tutelar é órgão perma-
nente e autônomo, não jurisdicional, encar-
regado pela sociedade de zelar pelo cumpri-
mento dos direitos da criança e do adoles-
cente, definidos nesta Lei. 
Art. 132 - Em cada Município haverá, no míni-
mo, um Conselho Tutelar composto de cinco
membros, escolhido pela comunidade local
para mandato de três anos, permitida uma
recondução (Nova redação conforme Lei
Federal 8.242/91, de 12.10.91).
Art. 133 - Para a candidatura a membro do
Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes
requisitos:
I - reconhecida idoneidade moral; 
II - idade superior a vinte e um anos; 
III - residir no Município. 
Art. 134 - Lei municipal disporá sobre local,
dia e horário de funcionamento do Conselho
Tutelar, inclusive quanto a eventual remune-
ração de seus membros. 
Parágrafo único. Constará da Lei Orçamentária
Municipal previsão dos recursos necessários ao
funcionamento do Conselho Tutelar. 

Ora, conforme já ressaltado, no âmbito
do Município réu, foi editada a Lei Municipal nº
1.299/96, norma que dispôs sobre a instau-

ração do referido Conselho Tutelar, estabe-
lecendo o valor da remuneração de seus mem-
bros tão-somente a partir da sua entrada em
vigor, ou seja, em 18.09.2002, data em que a
requerente não mais exercia a função de con-
selheira tutelar, inexistindo previsão legal apta a
amparar a sua pretensão. 

Lado outro, imperioso ressaltar que o
Conselho Tutelar tem um encargo social a
cumprir: proteger e defender os direitos das cri-
anças e adolescentes, tornando-os efetivos
pela cobrança e promoção de responsabilidade
de qualquer dos devedores que falharam em
seu cumprimento. 

Não há a obrigatoriedade da remune-
ração dos seus membros (art. 134 do ECA),
assumindo, então, o conselheiro a atribuição
cívica de prestar honrosa contribuição ao
Estado, na proteção dos direitos acima informa-
dos, bem como na proteção de direitos difusos
(art. 136, IX, do ECA). 

Assim, é que se esclarece: 

Concebeu-se a idéia de constituir um órgão
da comunidade, formado por pessoas do
meio social voltadas para o trabalho de pro-
teção à infância e à juventude, capaz de
assumir a tarefa de encaminhamento de
casos não pertinentes à esfera judicial e/ou
policial (VOGEL, Arno (Elab.). Conselho
Tutelar - A comunidade resolvendo os proble-
mas da comunidade. Brasília: Unicef e
Flacso, 1991, p. 32-33.96). 

No mesmo sentido, confira-se a orientação
deste eg. Tribunal de Justiça sobre o tema:

Conselheiro tutelar - Mandado de segurança
impetrado para obtenção de benefícios e van-
tagens salariais por equiparação a servidor
público - Inadmissibilidade - Função de
caráter especial e transitório, de interesse
público relevante - Múnus público que não
guarda coerência com busca de vantagem
pecuniária, facultativa pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente (TJMG, Apelação
Cível nº 1.0000.141879-7/000, Rel. Des.
Sérgio Lellis Santiago, DJ de 03.03.2000).



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 57, n° 179, p. 35-298, out./dez. 2006 63

Isso posto, forçoso concluir, nos termos do
art. 134, caput, do Estatuto da Criança e do
Adolescente, que, inexistindo disposição legal
sobre a remuneração dos conselheiros tutelares à
época do munus exercido pela autora, a impro-
cedência do seu pedido é medida que se impõe.

Nego provimento ao recurso. 

Custas, ex lege. 

É como voto. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Dárcio Lopardi Mendes e
Almeida Melo. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - RESPONSÁVEL POR EXCEPCIONAL -
FILHO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN - JORNADA DE TRABALHO - REDUÇÃO - LEI

ESTADUAL 9.401/86 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR - DECISÃO - PRAZO -
ARTS. 46 E 47 DA LEI ESTADUAL 14.184/2002 - CONCESSÃO DA ORDEM

Ementa: Segundo o disposto no art. 1º da Lei Estadual nº 9.401/86, está o Poder Executivo
“autorizado a reduzir, para vinte (20) horas semanais, a jornada de trabalho do servidor públi-
co estadual legalmente responsável por excepcional em tratamento especializado”, como é o
caso de filho portador de síndrome de Down.

MANDADO DE SEGURANÇA N° 1.0000.06.437589-2/000 - Comarca de Belo Horizonte -
Impetrante: Paulo Roberto Medeiros Wanderlei - Autoridade coatora: Secretaria de Estado da
Fazenda de Minas Gerais - Relator: EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS 

Acórdão

Vistos etc., acorda o 4º 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 CONCEDER A SEGURANÇA. 

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2006.
- Edivaldo George dos Santos - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Edivaldo George dos Santos -
Paulo Roberto Medeiros Wanderlei impetrou
este mandado de segurança contra ato omissi-
vo do Secretário de Estado da Fazenda de
Minas Gerais, que, segundo afirma, há mais de
02 (dois) anos posterga a decisão relativa ao
requerimento por ele formulado no sentido de
que lhe seja concedida a redução da jornada de
trabalho a que alude a Lei Estadual nº 9.401/86. 

Pretende seja concedida a ordem, inclu-
sive em sede de liminar, 

para reconhecer e declarar que o impetrante
é titular do direito líquido e certo de ter sua jor-
nada de trabalho semanal reduzida para 20
horas, visando o convívio e tratamento do seu
filho menor e excepcional, nos exatos termos
da Lei 9.401/86 e Decreto 27.471/87 (f. 15). 

Como bem acentuou o culto Des.
Francisco Figueiredo no julgamento da AC nº
1.0024.04.311722-5/001, da Comarca de Belo
Horizonte, a síndrome de Down, moléstia que
acomete o filho do impetrante de nome Paulo
Roberto Medeiros Vanderlei Filho (f. 19/20), é 

... doença de origem congênita, causada por um
acidente genético, levando a que a pessoa tenha
seu desenvolvimento mental comprometido de
maneira definitiva. Nos dias atuais reconhece-se
que a qualidade de vida dessas pessoas
depende fundamentalmente de uma rede de
cuidados proporcionados pela família, escola e
sociedade (j. em 29.03.2005).
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Em nosso Estado, buscando exatamente
privilegiar a qualidade de vida daquele acometi-
do desta anomalia, foi criada e tem vigência
desde 18 de dezembro de 1986 a Lei nº 9.401,
que assim dispõe: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
reduzir para vinte (20) horas semanais a jor-
nada de trabalho do servidor público estadual
legalmente responsável por excepcional em
tratamento especializado. 
§ 1º - A redução da jornada de trabalho de
que trata o artigo dependerá de requerimento
do interessado ao titular ou dirigente do órgão
em que estiver lotado, e será instruído com
certidão de nascimento, termo de curatela ou
tutela e atestado médico de que o depen-
dente é excepcional. 
§ 2º - A autoridade referida no parágrafo ante-
rior encaminhará o expediente à Secretaria de
Estado de Administração, com vista ao serviço
médico, que emitirá laudo conclusivo sobre o
requerimento.
§ 3º - Será de 6 (seis) meses o prazo da con-
cessão de que trata o artigo, podendo ser reno-
vada, sucessivamente, mediante requerimento,
por iguais períodos, observados os procedi-
mentos constantes do § 2º. 

Pois bem, o impetrante, ocupante do
cargo de agente fiscal de tributos estaduais (f.
17), requereu, em 1º.03.2004, a redução da jor-
nada de trabalho de que trata o artigo 1º da le-
gislação citada, obtendo, em 4 de maio daquele
ano, como se infere de f. 23, parecer favorável
pela concessão do benefício da Coordenadora
Regional da Seplag e do médico perito. 

Não obstante isso, até a data de ajuiza-
mento deste mandado de segurança, nenhuma
resposta ou manifestação acerca do requeri-
mento recebeu da autoridade apontada coatora,
o que, com o devido respeito, não se revela cor-
reto e muito menos jurídico. 

Ora, segundo disciplina a Lei nº
14.184/2002, o prazo para que o administrador
emita sua decisão deverá ser aquele que atenda
aos princípios da razoabilidade e da eficiência,
bem como da moralidade, que devem nortear a
atuação do administrador público. Essa lei esta-
belece normas sobre o dever de decidir, que é

imposto à Administração Pública, e impõe o
prazo de até 60 (sessenta) dias para a decisão
do processo administrativo, podendo este prazo
ser prorrogado, por igual período, mediante moti-
vação expressa, conforme seu art. 47, veja-se:

Art. 46 - A Administração tem o dever de emitir
decisão motivada nos processos, bem como
em solicitação ou reclamação em matéria de
sua competência.
§ 1º A motivação será clara, suficiente e coerente
com os fatos e fundamentos apresentados.
§ 2º Em decisões reiteradas sobre a mesma
matéria, poderão ser reproduzidos os fundamen-
tos de uma decisão, desde que não prejudique
direito ou garantia do interessado.
§ 3º A motivação de decisão de órgão colegia-
do ou comissão, ou de decisão oral, constará
em ata ou em termo escrito. 
Art. 47 - O processo será decidido no prazo
de até sessenta dias contados da conclusão
da sua instrução. 
Parágrafo único. O prazo a que se refere o
caput deste artigo poderá ser prorrogado uma
vez, por igual período, mediante motivação
expressa. 

Vê-se, pois, que, apesar de a norma
supra estabelecer um prazo de 60 (sessenta)
dias, em mais de 02 (dois) anos a Adminis-
tração não cuidou de decidir o requerimento do
impetrante. 

E, estando, como estão, implementadas
as condições legais para a concessão do bene-
fício postulado, há que se reconhecê-lo, não
sendo dado à Administração Pública negar,
obstaculizar ou retardar indefinidamente a sua
apreciação, pois, inegavelmente, a demora na
análise do requerimento formulado desvirtua do
prazo normal, usual e razoável. 

Por essas razões, ratificando a liminar
inicialmente deferida (f. 42/43), concedo a
segurança conforme o requerido. 

Custas, ex lege. 

O Sr. Des. Silas Vieira - Sr. Presidente.
Sem dúvida, o direito invocado pelo impetrante
tem vínculo na Lei Estadual nº 9.401/86, que
assegura, claramente, o direito pretendido pelo
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postulante, qual seja ver reduzida a sua jornada
de trabalho, visando ao convívio e tratamento
de seu filho menor excepcional. 

Com o Relator. 

O Sr. Des. Wander Marotta - Sr. Presidente.
Também concedo a ordem, nos termos do pedido
inicial, com as restrições a que se refere o § 3º do
art. 1º da Lei Estadual nº 9.401/86, pedido que se
supõe estar contido na própria inicial que se refere
ao citado diploma legal.

O Sr. Des. Edgard Penna Amorim -
Acompanho o em. Relator, permitindo-me
acrescentar, na esteira do em. 2º Vogal, que o
direito líquido e certo aqui reconhecido é o de

beneficiar-se o impetrante com a redução da
jornada de trabalho de que trata o caput do art.
1º da Lei Estadual nº 9.401/86, com os limites
do § 3º do mesmo dispositivo. 

A Sr.ª Des.ª Teresa Cristina da Cunha
Peixoto - De acordo com o Relator. 

O Sr. Des. Roney Oliveira - De acordo
com o Relator. 

O Sr. Des. Alvim Soares - De acordo com
o Relator. 

O Sr. Des. Fernando Bráulio - De acordo
com o Relator. 

Súmula - CONCEDERAM A SEGURANÇA.

-:::-

CONTRATO DE ADESÃO - FORO DE ELEIÇÃO - CLÁUSULA CONTRATUAL - NULIDADE -
NÃO-OCORRÊNCIA - MONTADORAS E CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS -

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA

Ementa: Processo civil. Ação de reparação civil decorrente de descumprimento de contrato.
Cláusula de foro de eleição. Concessionária de automóveis. Hipossuficiência não comprovada.

- A cláusula de foro de eleição constante no contrato celebrado entre empresa montadora de
veículos e sociedade empresária concessionária de automóveis conveniada deve ser prestigiada
quando não se evidencia a hipossuficiência da demandante na ação judicial. A circunstância de
tratar-se de contrato de adesão não justifica, por si só, a anulação da cláusula de foro quando o
contrato fora firmado por duas pessoas jurídicas de comprovada capacidade econômica.

Agravo inominado não provido.

AGRAVO (ART 557, § 1º, CPC) N° 1.0145.06.325094-1/002 NO AGRAVO 1.0145.06.325094-
1/001 - Comarca de Juiz de Fora - Agravante: Embrauto Empresa Bras. de Automóveis Ltda. -
Agravada: Ford Motor Company Brasil Ltda. - Relator: Des. ALBERTO VILAS BOAS 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de
fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das
notas taquigráficas, EM NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2006. -
Alberto Vilas Boas - Relator.

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Alberto Vilas Boas - Conheço
do recurso. 

Ao negar seguimento ao agravo de
instrumento manejado pela recorrente, vali-me
dos seguintes argumentos: 

A argumentação deduzida pela agravante não
se mostra razoável, porquanto se funda em
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precedentes derivados de causas que retratam
relação de consumo, nas quais se presume
que o consumidor, por ser hipossuficiente, teria
limitações significativas para exercer o direito
de ação ou defesa distante do foro de seu
domicílio ou residência ou, por outro lado,
situações onde inexistam cláusulas específicas
de foro de eleição. 
No entanto, quando a relação processual
abrange pessoas jurídicas, a regra é que seja
prestigiado o foro de eleição, salvo se houvesse
prova bastante idônea da reduzida capacidade
econômica de quem aderiu ao contrato e que
seria impossível ou de difícil execução ajuizar
ou defender-se em foro distinto de sua sede. 
Na espécie em exame, não vislumbro razão
que autorize desfazer o conteúdo da decisão
agravada, mesmo porque, no âmbito da inicial,
a agravante declinou que há mais de 35 anos
revende veículos e peças automotoras (f. 93),
e não há elementos de prova que atestem seu
estado de miserabilidade ou hipossuficiência
técnica, a ponto de impedir que possa deman-
dar fora da Comarca de Juiz de Fora. 
Sendo assim, é razoável que seja conservado
o foro da Comarca de São Bernardo do
Campo (SP), na esteira do que já decidiu
sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça:
‘O fato de a montadora de veículos ser
empresa de maior porte do que a conces-
sionária e o contrato ser de adesão não ou-
torga a esta, automaticamente, a qualidade
de hipossuficiente, necessária à declaração
de nulidade da cláusula de eleição de foro’
(Emb. Decl. nos Emb. Decl. no Agravo nº
730.261/RS, 3ª T., Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi,
DJU de12.06.2006). 
Conforme orientação adotada por esta Corte, a
aquisição de bens ou a utilização de serviços
por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de
implementar ou incrementar a sua atividade
negocial, não se reputa como relação de con-
sumo, e sim como uma atividade de consumo
intermediária. Por outro lado, a questão da
hipossuficiência da empresa recorrente em
momento algum foi considerada pelas instân-
cias ordinárias, não sendo lídimo cogitar-se a
respeito nesta seara recursal, sob pena de inde-
vida supressão de instância.
Assim sendo, na esteira da jurisprudência deste
Tribunal, a competência fixada pela cláusula de
eleição de foro deve ser observada (REsp nº
701.370/PR, 4ª T., Rel. Min. Jorge Scartezzini,
DJU de 05.09.2005).

Nego seguimento ao recurso por considerá-lo
manifestamente improcedente (art. 557,
caput, CPC). 

Suscita o recorrente o incidente de uni-
formização de jurisprudência, com o intuito de
eliminar divergência na interpretação do direito
relativo à nulidade da cláusula de eleição de
foro nos contratos de adesão. 

Não lhe assiste razão. 

Conforme colacionado na decisão ora
atacada, o Superior Tribunal de Justiça teve a
oportunidade de apreciar litígios envolvendo
empresas concessionárias de automóveis e
sociedades empresárias de montadoras de
veículos, nas quais se discute a validade da
cláusula de eleição de foro nos contratos de
adesão firmados, idêntico tema que ora se dis-
cute no presente recurso. 

No âmbito dos aludidos acórdãos,
definiu-se o seguinte entendimento: 

Nas relações entre empresas de porte, capazes
financeiramente de sustentar uma causa em
qualquer foro, prevalece o de eleição (REsp nº
279.687/RN) - (CC nº 33.256/SP, Rel. Min.
Barros Monteiro, DJU de 06.04.2005).

Nas relações entre empresas de porte,
capazes financeiramente de sustentar uma
causa em qualquer foro, prevalece o de
eleição (REsp nº 279.687/RN, Rel. Min. Ari
Pargendler, DJ de 05.08.2002). 

A cláusula do foro de eleição, constante de
contrato de adesão, de consignação mercan-
til, firmado entre empresa montadora de veícu-
los e sua concessionária (distribuidora/vende-
dora), é eficaz e válida e apenas deve ser
afastada quando, segundo entendimento pre-
toriano, seja reconhecida a sua abusividade,
resultando, de outro lado, a inviabilidade ou
especial dificuldade de acesso ao Judiciário
(REsp nº 466.179/MS, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJ de 15.12.2003).

Consoante entendimento perfilhado pela
Terceira Turma em casos idênticos aos
destes autos, inexiste, na hipótese, situação
excepcional que justifique o afastamento da
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regra insculpida no art. 111 do Código de
Processo Civil, devendo prevalecer o foro
eleito contratualmente (REsp nº 494.037/BA,
Rel. Min. Castro Filho, DJ de 23.06.2003). 

O fato de a montadora de veículos ser empre-
sa de maior porte do que a concessionária e o
contrato ser de adesão não outorga a esta,
automaticamente, a qualidade de hipossufi-
ciente, necessária à declaração de nulidade da
cláusula de eleição de foro (Emb. Decl. nos
Emb. Decl. no Agravo nº 730.261/RS, Rel.ª
Min.ª Nancy Andrighi, DJU de 12.06.2006).

Conforme orientação adotada por esta Corte, a
aquisição de bens ou a utilização de serviços,
por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de
implementar ou incrementar a sua atividade
negocial, não se reputa como relação de con-
sumo, e sim como uma atividade de consumo
intermediária. Por outro lado, a questão da hipos-
suficiência da empresa recorrente em momento
algum foi considerada pelas instâncias
ordinárias, não sendo lídimo cogitar-se a respeito
nesta seara recursal, sob pena de indevida
supressão de instância. 
Assim sendo, na esteira da jurisprudência deste
Tribunal, a competência fixada pela cláusula de
eleição de foro deve ser observada (REsp nº
701.370/PR, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de
05.09.2005). 

Portanto, consolidada a tese, segundo a
qual a cláusula de eleição de foro estabelecida
entre montadora de veículos e concessionárias
conveniadas deve ser prestigiada quando não se
vislumbra a hipossuficiência da segunda para
demandar em comarca distante, descabe suscitar
o aludido incidente para debater entendimento
jurídico diametralmente oposto ao externado pela
Corte Superior com competência constitucional
para atribuir interpretação uniforme à lei federal.

Com esses argumentos, indefiro o pedido.

Pretende o recorrente que seja reforma-
da a decisão interlocutória monocrática, pois,
conforme dispõe a jurisprudência dominante
dos tribunais superiores, a cláusula de eleição
de foro expressa em contratos de adesão é
nula, sendo oportuno, por conseguinte, aplicar-
se a regra geral do Código de Processo Civil
para dirimir questão sobre competência para
apreciar e julgar a causa. 

Conforme salientado, no caso em con-
creto, não vislumbrei razão que autorizasse
desfazer o conteúdo da decisão agravada,
mesmo porque, no âmbito da inicial, a agra-
vante declinou que há mais de 35 anos revende
veículos e peças automotoras (f. 93) e não há
elementos de prova que atestem seu estado de
miserabilidade ou hipossuficiência técnica ou
econômica, a ponto de impedir que possa
demandar fora da Comarca de Juiz de Fora. 

Dentro desse contexto, inexistem razões
para que seja declarada nula cláusula que dis-
põe sobre o foro de eleição, conforme dispõe
entendimento majoritário do Superior Tribunal
de Justiça acima especificado. 

Com essas considerações, nego provi-
mento ao recurso. 

Custas, pelo agravante. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores: Pereira da Silva e
Evangelina Castilho Duarte. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

REGISTRO CIVIL - CERTIDÃO DE NASCIMENTO - RETIFICAÇÃO DO NOME DA MÃE APÓS
DIVÓRCIO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA VERDADE REAL

Ementa: Jurisdição voluntária. Registro civil. Nascimento. Retificação do nome da mãe após
divórcio. Impossibilidade.

- Os dados constantes no registro civil devem sempre exprimir a verdade real, principalmente
aquela existente no momento da lavratura do respectivo assento de nascimento, não sendo
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, incorporando neste o relatório
de fls., na conformidade da ata dos julgamentos
e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2006.
- Maurício Barros - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Maurício Barros - Consta dos
autos que A.F.L.O., menor impúbere, represen-
tada por sua mãe, ajuizou a presente ação de
retificação de registro civil, pretendendo que
conste no respectivo assento o nome de
solteira de sua genitora. Assevera que, nos ter-
mos da sentença, já transitada em julgado, pro-
ferida nos autos da ação de investigação de
paternidade (cópia às f. 07/16), foi declarado
seu genitor o Sr. M.L.O., e, conseqüentemente,
excluída a paternidade em relação ao Sr. M.V.,
o qual havia providenciado o registro civil da
requerente. Aduz que seus genitores se encon-
tram casados desde 15.09.2004 e que, portan-
to, a composição do nome de sua mãe em seu
registro de nascimento com o patronímico do
ex-esposo tem-lhe causado grande constrangi-
mento. 

O MM. Juiz julgou improcedente o pedido
inicial (f. 23/25). 

A requerente recorreu (f. 27/30), reiteran-
do as alegações apresentadas na inicial, acres-
centando que a r. sentença deve ser reformada,
tendo em vista que viola preceito constitucional
que proíbe qualquer ato discriminatório. 

Contra-razões às f. 209/219, em óbvia
contrariedade. 

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no
parecer de f. 42/44, manifestou-se pelo provi-
mento do recurso. 

Conheço do recurso, visto que estão pre-
sentes os pressupostos de admissibilidade. 

Dispõe o art. 109 da Lei nº 6.015/1973
(Lei dos Registros Públicos) que: 

Quem pretender que se restaure, supra ou reti-
fique assentamento no registro civil, requererá,
em petição fundamentada e instruída com
documentos ou com indicação de testemunhas,
que o juiz o ordene, ouvido o órgão do
Ministério Público e os interessados, no prazo
de cinco dias, que correrá em cartório. 

O referido dispositivo legal, ao utilizar os
termos “restaurar”, “suprir” e “retificar” permite a
correção do registro civil, restritivamente, nas
situações em que se verifique a existência de
omissão ou de erro material, ou ainda quando
alguma irregularidade necessite ser suprida ou
sanada. 

O art. 54, item 7º, da referida Lei
6.015/1973 prevê, ainda, que: 

Art. 54. O assento do nascimento deverá conter:
(...);
7º) os nomes e prenomes, a naturalidade, a
profissão dos pais, o lugar e cartório onde se
casaram, a idade da genitora, do registrando
em anos completos, na ocasião do parto, e o
domicílio ou residência do casal. 

No caso em julgamento, a pretensão da
apelante cinge-se na alteração em seu registro
de nascimento do nome da genitora, ao argu-
mento de que esta, após o divórcio, não usa

possível a retificação do nome da genitora pelo simples fato de esta passar a usar o nome de
solteira por ocasião do divórcio, sob pena de afronta aos princípios da contemporaneidade e
da verdade real. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0283.05.001313-7/001 - Comarca de Guaranésia - Apelante: A.F.L.O.,
representada por sua mãe M.A.L.O. - Relator: Des. MAURÍCIO BARROS 
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mais o patronímico V., ressaltando que contraiu
novas núpcias, passando a assinar M.A.L.O. 

Como já exposto, a retificação do assento
de nascimento restringe-se aos casos de omissão
ou erro material, não podendo ser utilizada para
simples adequação do nome da genitora, que, à
época do nascimento da requerente, se encon-
trava, regularmente, casada com M. V. 

Ademais, não vislumbro, no caso em
questão, o constrangimento alegado pela
apelante, tendo em vista que não é plausível
que as pessoas investiguem nos registros civis
de nascimento os nomes e patronímicos dos
genitores ou não realizem sequer comparações
a respeito destes. 

Por derradeiro, é forçoso reconhecer que a
retificação do registro civil de nascimento do filho
à situação real e atual da sua genitora ofende os
princípios da contemporaneidade e da verdade
real, instaurando, ainda, a instabilidade registral. 

Dessarte, entendo que os dados cons-
tantes do registro civil devem sempre exprimir a
verdade real, principalmente aquela existente
no momento da lavratura do respectivo assento
de nascimento, rogando vênia àqueles que
entendem que é possível a retificação como no
caso em debate, conforme julgados deste
Tribunal, inclusive desta egrégia Câmara. 

Por outro lado, corroboram meu entendi-
mento as seguintes decisões deste Tribunal: 

Ação de retificação de registro civil. Alteração
da certidão de nascimento. Nome de solteira
da mãe após a separação consensual dos
pais convertida em divórcio. - De acordo com
a Lei 6.015/73, os dados constantes da cer-
tidão de nascimento devem ser os relativos à
época do parto, não se justificando a alte-

ração do patronímico da mãe da menor em
decorrência da separação convertida em
divórcio ocorrida posteriormente ao nasci-
mento da criança (8ª Câmara Cível, Apelação
Cível nº 1.0024.05.709298-3/001, Rel.ª Des.ª
Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. em
20.10.2005). 

Embargos infringentes. Registro de nasci-
mento. Nome dos pais. Época do parto. Lei nº
6.015/73 (§ 7º do art. 54). - Os nomes dos
pais, no assento de nascimento de filho,
devem corresponder àqueles da época do
parto. Assim, se casados, não pode o filho,
em decorrência da extinção da sociedade
conjugal e de a mãe voltar a usar o nome de
solteira, querer alterá-lo, para que nele a mãe
passe a figurar com o nome de solteira.
Inteligência do § 7º do art. 54 da Lei nº
6.015/73. Embargos infringentes rejeitados
(2ª Câmara Cível, Embargos Infringentes n°
1.0145.04.179834-2/003, Rel. Des. Nilson
Reis, j. em 30.05.2006).

Retificação de registro civil. Mudança do
nome da mãe em razão do divórcio. Pedido
de alteração no registro de nascimento da
filha. Impossibilidade (4ª Câmara Cível,
Apelação Cível nº 1.0024.05.752002-5/001,
Rel. Des. Audebert Delage, j. em 02.02.2006).

Com essas considerações, nego provi-
mento ao recurso, mantendo íntegra a r. sen-
tença hostilizada. 

Custas, pela apelante, observado o dis-
posto no art. 12 da Lei 1.060/1950. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Antônio Sérvulo e Ernane
Fidélis. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

PREVIDÊNCIA PRIVADA - REVISÃO DE BENEFÍCIO - ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA - REGRAS
ESTATUTÁRIAS E REGULAMENTARES - OBEDIÊNCIA - SUPLEMENTAÇÃO DE

APOSENTADORIA - PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL - SÚMULA 291 DO STJ - AÇÃO REVISIONAL
- PETIÇÃO INICIAL - VÍCIOS - AUSÊNCIA - INÉPCIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EMPRESA

PATROCINADORA - ILEGITIMIDADE PASSIVA
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Ementa: Ação revisional de benefício. Suplementação de aposentadoria. Ilegitimidade passiva da
patrocinadora. Inépcia da inicial. Ausência de vícios. Preliminar repelida. Prescrição qüinqüenal.
Súmula 291 do STJ. Obediência às regras da entidade previdenciária. Verbas deferidas na esfera
trabalhista. Trânsito em julgado da decisão. Parcelas não contidas nas exceções do regulamento.
Rol taxativo. Revisão da complementação de aposentadoria autorizada. 

- Não incorrendo a petição inicial em nenhum dos vícios elencados no parágrafo único do art.
295 do Código de Processo Civil, a preliminar de inépcia deve ser repelida. 

- A patrocinadora do plano de previdência privada não tem legitimidade passiva para figurar no
pólo passivo da demanda em que o participante busca a revisão de seu benefício. 

- “A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência pri-
vada prescreve em cinco anos” - Súmula 291 do STJ. 

- A revisão dos benefícios deve obedecer rigorosamente às regras estatutárias e regula-
mentares da entidade previdenciária. Assim, se as verbas deferidas na esfera trabalhista, cuja
decisão já transitou em julgado, não estão contidas nas exceções do regulamento básico da
entidade (rol taxativo), devem ser levadas em conta para fins de revisão da complementação da
aposentadoria do participante. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0105.05.170558-7/001 - Comarca de Governador Valadares -
Apelante: Ademilson Souza Nunes - Apeladas: CVRD - Companhia Vale do Rio Doce, Valia -
Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Relator: Des. RENATO MARTINS JACOB 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, incorporando neste o relatório
de fls., na conformidade da ata dos julgamentos
e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM REJEITAR AS PRELIMINARES E A
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DAR
PROVIMENTO PARCIAL. 

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2006.
- Renato Martins Jacob - Relator. 

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Renato Martins Jacob - Cuida-
se de recurso de apelação interposto por
Ademilson Souza Nunes contra a respeitável
sentença de f. 1.293/1.299, que reconheceu a
ilegitimidade da CVRD - Cia. Vale do Rio Doce,
extinguindo o processo sem resolução do méri-
to em relação a ela, e julgou improcedentes os
pedidos formulados em face da Valia -

Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade
Social. 

O MM. Juiz de Direito determinou a expe-
dição de alvará para levantamento dos depó-
sitos recursais em favor da parte interessada,
colhendo-se o cumpra-se do DD. Juiz do Tra-
balho ou daquele que ordenou o depósito. 

Por conseqüência, o pagamento das cus-
tas processuais e honorários advocatícios de
10% (dez por cento) sobre o valor da causa foi
imputado ao autor, ora apelante, com a suspen-
são da cobrança, nos termos do art. 12 da Lei
nº 1.060/50. 

Nas razões de f. 1.302/1.332, o apelante
esclarece que foi admitido na Companhia Vale
do Rio Doce em 15.04.1975, aposentando-se
por tempo de serviço no dia 03.03.1998. 

Informa que não concordou com as ver-
bas rescisórias contidas no TRCT, razão por
que aforou reclamatória trabalhista em desfavor
de sua ex-empregadora, autuada em 1999, na
2ª Vara do Trabalho de Governador Valadares.
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Diz que, em razão do reconhecimento
dos direitos pleiteados na mencionada recla-
mação, conforme acordo homologado em
30.09.2003, o qual engloba a parcela referente
ao adicional de periculosidade, ingressou com a
presente demanda. 

Prossegue afirmando que o estatuto da
segunda recorrida (Valia) determina o cálculo
da aposentadoria pela média dos últimos 36
(trinta e seis) salários do empregado. 

Ressalta que o salário de participação
utilizado para fins desse cálculo é composto por
várias parcelas, além do salário-base, como
aquelas deferidas no processo trabalhista,
fazendo menção ao art. 18, § 5º, do Estatuto e
Regulamento da Valia vigente à data da sua
filiação.

Aduz, dessa forma, que as parcelas
deferidas na ação trabalhista - não incluídas
nas disposições regulamentares do salário de
participação - devem ser acrescentadas na sua
aposentadoria. 

Sustenta que, ao contrário do que enten-
deu o douto Juízo monocrático, não busca
eventual diferença nos reajustamentos dos
seus proventos, e sim a incorporação da suple-
mentação/complementação de seus benefícios
em decorrência de um direito já reconhecido no
âmbito trabalhista. 

Alega, também, que a prova documental
produzida é amplamente satisfatória, demons-
trando os enormes prejuízos experimentados. 

Salienta que o direito adquirido no proces-
so que tramitou perante a Justiça do Trabalho
está documentalmente comprovado, não haven-
do necessidade de se produzir prova pericial de
cálculo comparativo de percepção de benefício,
a qual se fará no processo de execução. 

Registra que a realização de tal prova na
fase de conhecimento traria custos elevadíssi-
mos, sem falar que teria de aguardar por muito
tempo o que se vem discutindo desde 2004. 

Assevera que o acordo de f. 58/62 é prova
incontestável do seu direito e que a prescrição
começou a fluir a partir da sua homologação, e
não da extinção do seu contrato laboral.

Discorre sobre a competência da Justiça
do Trabalho para solucionar a lide, invocando as
regras do art. 114 da Constituição da República. 

Continua assinalando que, embora a 4ª
Turma do TST tenha reconhecido a competên-
cia da Justiça Comum, é justo que os autos
sejam remetidos ao STF para que se coloque
um ponto final à questão, já que o TST e o STJ
conflitam acerca do tema. 

Enfatiza que o liame entre as partes é o
contrato laboral, não havendo o que se discutir
sobre a competência da Justiça do Trabalho. 

Transcreve a Orientação Jurisprudencial
nº 02 do TRT e os precedentes que lhe deram
origem. 

Destaca, outrossim, que a recorrida Valia
é entidade de previdência privada, instituída e
patrocinada pela CVRD, e que somente se filiou
a ela em virtude de sua relação empregatícia. 

Colaciona farta jurisprudência em favor
de sua tese. 

Assim, pede o envio dos autos ao STF. 

Rebela-se, noutro giro, contra o reconhe-
cimento da ilegitimidade passiva da CVRD, ao
argumento de que foi ela quem instituiu a fundação
e que o contrato de trabalho é condição sine qua
non para se ingressar nos quadros da fundação.

Enfatiza que, não obstante a finalidade
previdenciária e a existência de fundação para
implemento do benefício, a complementação da
aposentadoria tem natureza de obrigação con-
tratual trabalhista. 

Acrescenta que a CVRD não tem obrigação
de proceder à complementação referenciada, mas
responde pela indenização substitutiva, conforme
postulado na inicial. 
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Requer, dessa maneira, a manutenção
da CVRD no pólo passivo, suspendendo-se a
determinação de expedição dos alvarás. 

No mérito, realça que a contribuição
previdenciária incide sobre a totalidade das ver-
bas recebidas pelo obreiro e que faz jus à
recomposição do benefício de suplementação
de aposentadoria. 

Avança ponderando que a remuneração
das verbas homologadas pelo Juízo do Trabalho,
dos direitos de adicional de periculosidade e
seus reflexos, integra a complementação de
proventos de aposentadoria, obedecendo às
regras regulamentares da entidade privada. 

Frisa que o egrégio Tribunal Regional do
Trabalho da 3ª Região analisou o regulamento
básico do plano de benefício definido pela
CVRD, extraindo que o valor do adicional de
periculosidade e de seus reflexos deve ser inte-
grado ao cálculo dos benefícios de complemen-
tação de aposentadoria. 

Transcreve o art. 18 do Regulamento
Básico. 

Anota que a jurisprudência é pacífica no
sentido de que os benefícios de natureza previ-
denciária são imprescritíveis. 

Invoca a Súmula 85 do STJ. 

Sustenta que o prejuízo advindo da
suplementação de aposentadoria em valor
aquém do efetivamente devido é inegável. 

Resumindo, diz que

... a indenização dos prejuízos do apelante have-
ria que ensejar o pagamento total dos valores
que terá deixado de receber em sua suplemen-
tação de aposentadoria, desde a data do ato de
sua concessão pela segunda reclamada, até à
data do trânsito em julgado da sentença profe-
rida nesta reclamatória - dano emergente; e com
a correção dos valores da suplementação de sua
aposentadoria, levando em conta, na base de
cálculo, as parcelas remuneratórias deferidas
nos processos judiciais já mencionados, o que

deverá ser feito pela segunda reclamada, após o
aporte financeiro para a recomposição da reser-
va matemática do reclamante pela primeira
reclamada - lucros cessantes (sic). 

Ao final, pede a reforma da decisão. 

A apelada Companhia Vale do Rio Doce
ofertou contra-razões às f. 1.334/1.338. 

Já a Fundação Vale do Rio Doce de
Seguridade Social apresentou resposta às f.
1.339/1.353. 

Igualmente inconformada, essa última
recorrida apela adesivamente - f. 1.358/1.365 -,
reputando desacertado o reconhecimento da
ilegitimidade passiva ad causam da CVRD. 

O recurso adesivo não foi conhecido na
instância de origem, por falta de preparo (f. 1.367).

Recurso principal. 

Presentes os pressupostos de admissi-
bilidade, conheço deste apelo. 

Preliminares. 

Cumpre registrar, inicialmente, que o
Tribunal Superior do Trabalho, através da decisão
de f. 1.255/1.257, reconheceu a competência da
Justiça Comum para julgar a presente lide, colo-
cando um ponto final na discussão travada entre
as partes, não havendo que se falar em remessa
dos autos para o Supremo Tribunal Federal.

Inépcia da inicial. 

Necessário lembrar que as hipóteses de
inépcia da petição inicial estão elencadas no
parágrafo único do art. 295 do Estatuto
Processual Civil. 

Em nota ao citado dispositivo, Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
acentuam o seguinte: 

Os casos de inépcia da petição inicial estão
arrolados em hipóteses taxativas (numerus
clausus) no parágrafo único do CPC 295. Se
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determinada situação, ainda que irregular,
não se subsumir em nenhuma das hipóteses
da norma ora comentada, não pode ser
decretada a inépcia da petição inicial (Código
de Processo Civil comentado e legislação
extravagante. 9. ed. RT, 2006, p. 489).

Analisando detidamente a inaugural de f.
03/12, não vislumbro nenhum dos defeitos cons-
tantes do parágrafo único do art. 295, inexistindo
irregularidades na causa petendi ou no pedido,
tanto que foi possível a apresentação de defesa,
consoante bem observou o douto Magistrado.

Correto, pois, o afastamento da prefacial
de inépcia da inicial. 

Ilegitimidade passiva da Cia. Vale do Rio
Doce. 

O apelante Ademilson Souza Nunes pre-
tende a reinserção da Cia. Vale do Rio Doce no
pólo passivo. 

Data venia, impossível acolher sua pre-
tensão. 

Insta colocar em destaque que a relação
jurídica ora debatida tem natureza contratual,
cujo vínculo é estabelecido diretamente entre o
recorrente e a entidade de previdência privada
- Valia -, responsável pelo cumprimento das
obrigações perante o beneficiário, não se con-
fundindo com a relação existente entre a CVRD
(patrocinadora) e a Valia. 

Para espancar qualquer dúvida a respeito,
veja o Estatuto Social da Valia - Fundação Vale do
Rio Doce de Seguridade Social juntado à f. 291, o
qual comprova, também, a total autonomia admi-
nistrativa e financeira da fundação. 

Nesse diapasão, já decidiu este Sodalício: 

Previdência privada. Complementação de
aposentadoria. Instituição patrocinadora do
plano previdenciário. Ilegitimidade passiva
para responder pelo pagamento dos benefí-
cios. Solidariedade. Inexistência. Acordo firma-
do entre o participante e a instituição previden-
ciária. Validade. Inexistência de vícios de von-
tade. - A empresa patrocinadora do plano geri-

do por instituição de previdência privada, que
favorece seus empregados, encarregada de
gerir o plano de complementação de aposenta-
doria, não tem responsabilidade pelo paga-
mento dos benefícios assumidos por aquela, já
que não participa diretamente da relação con-
tratual firmada entre esta e o participante,
ainda que este seja seu empregado. (...) (Ap.
Cív. nº 472.182-4, 9ª Câmara, Rel. Des. Irmar
Ferreira Campos, j. em 04.03.2005). 

Declaratória. Cobrança. Entidade fechada de
previdência privada. Beneficiário. Auxílio-pen-
são. Pagamento suspenso. Patrocinadora.
Parte passiva ilegítima. - A patrocinadora de
entidade fechada de previdência privada é
parte passiva ilegítima para a ação em que
beneficiário cobra o pagamento de auxílio-
pensão suspenso sem justa causa (Ap. Cív.
nº 475.727-5, 2ª Câmara, Rel. Des. Saldanha
da Fonseca, j. em 18.05.2005). 

Outro não é o entendimento desta egré-
gia Câmara: 

Previdência privada. Empresa patrocinadora do
plano previdenciário. Ilegitimidade passiva para
responder pelo pagamento dos benefícios.
Solidariedade. Inexistência. Complementação
de aposentadoria. Termo de opção firmado pelo
participante. Validade. Inexistência de vícios de
vontade. - Afastada a co-responsabilidade ou
solidariedade da empresa patrocinadora do
plano previdenciário no pagamento dos benefí-
cios devidos aos participantes da entidade de
previdência privada, correta se mostra a
decisão que determinou a sua exclusão do pólo
passivo (Ap. Cív. nº 471.948-8, Rel. Des. Elias
Camilo, j. em 16.06.2005).

Assim, no tocante a essa preambular, o
ilustre Juiz também agiu acertadamente. 

Legitimidade passiva da Valia e interesse
processual. 

Conforme expendido no item acima, o
recorrente mantém relação contratual com a Valia
- Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade
Social. 

Portanto, flagrante a legitimidade passiva
ad causam da Valia. 
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Resulta patente, outrossim, o interesse
processual. 

Como sabido, o interesse processual
reside no binômio necessidade-utilidade, ou seja,
deve-se averiguar se a parte necessita ingressar
no Poder Judiciário para alcançar o fim almejado
e se lhe é útil a pretensão deduzida.

No caso em apreço, o apelante busca a
complementação de sua aposentadoria com
base nas verbas que lhe foram deferidas na
Justiça do Trabalho, em reclamação aforada
contra a ex-empregadora CVRD, revelando-se
inquestionável o interesse processual. 

Logo, nessa seara, a sentença também
não merece reparos. 

Prejudicial de mérito. 

A apelada Valia - Fundação Vale do Rio
Doce de Seguridade Social sustenta que a pre-
tensão do apelante está fulminada pela pres-
crição bienal. 

Com a devida vênia, o prazo pres-
cricional aplicável à hipótese dos autos é o
qüinqüenal, nos exatos termos da Súmula 291
do colendo Superior Tribunal de Justiça. 

Confira a redação dessa súmula: “A ação
de cobrança de parcelas de complementação
de aposentadoria pela previdência privada
prescreve em cinco anos”. 

Seguindo a orientação do STJ, recente-
mente, pronunciou-se este Tribunal: 

Previdência privada. Complementação de
aposentadoria. Pagamento mensal. Relação
de trato sucessivo. Prescrição. 
- Em se tratando de ação que busca a comple-
mentação do pagamento de aposentadoria, a
prescrição não atinge o fundo de direito, mas
apenas as parcelas vencidas há mais de cinco
anos, contados do ajuizamento da ação, pois a
questão envolve relação de trato sucessivo.
Precedentes do STJ. 
- Recurso provido e sentença cassada (Ap.
Cív. nº 2.0000.00.492011-6/000, 10ª Câmara,
Rel. Des. Roberto Borges de Oliveira, j. em
21.03.2006).

Pois bem. Necessário registrar que o
apelante foi aposentado por tempo de serviço
em 15.05.1998, ingressando com reclamação
trabalhista - na data de 25.11.1999 - vindicando
diversas verbas. 

Os direitos do recorrente foram reco-
nhecidos na primeira instância e confirmados
pelo egrégio Tribunal Regional de Trabalho da
3ª Região, que apenas reduziu o período de
pagamento do adicional de periculosidade, con-
soante se vê do acórdão de f. 42/57, datado de
13.02.2001, que não foi objeto de recurso. 

Com a concessão das verbas trabalhistas
e transitado em julgado o acórdão, nasceu para o
apelante o direito de ação contra a Valia, buscan-
do rever o benefício de suplementação de sua
aposentadoria, para inclusão, no cálculo, das
parcelas deferidas na Justiça do Trabalho. 

Conforme adverte Câmara Leal, “sem exi-
gibilidade do direito, quando ameaçado ou viola-
do, ou não satisfeita sua obrigação correlata, não
há ação a ser exercida” (RT 744 - outubro de
1997 - 86º ano - p. 734). 

Sendo assim, in casu, o prazo pres-
cricional somente começou a fluir no dia
13.02.2001, tendo a presente demanda sido
intentada em 29.06.2004, portanto dentro do
lapso de cinco anos. 

Diante disso, rejeita-se a prejudicial de
prescrição. 

Mérito. 

Ressai dos autos que, ao se aposentar,
no dia 15.05.1998, o apelante, na qualidade de
participante da entidade de previdência privada
apelada, passou a auferir o benefício de com-
plementação de aposentadoria. 

Posteriormente, o recorrente ingressou
com reclamação trabalhista contra sua ex-
empregadora Cia. Vale do Rio Doce, que trami-
tou na 2ª Vara do Trabalho de Governador
Valadares (Processo nº 1.724/99), sendo o
pleito parcialmente acolhido, com a concessão
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de diversas verbas, tendo o Tribunal Regional
do Trabalho reformado a sentença tão-somente
para limitar o período de pagamento do adi-
cional de periculosidade (termo inicial: novem-
bro de 1995 - termo final: data da rescisão
contratual). 

Urge anotar, ainda, que essa decisão do
TRT transitou livremente em julgado e as partes
se compuseram amigavelmente para pagamento
da quantia apurada (vide documentos de f. 33/63). 

Resta saber se as verbas deferidas no
âmbito da Justiça Laboral devem integrar ou
não a base de cálculo da aposentadoria conce-
dida ao recorrente. 

Com efeito, a questão controvertida
passa, necessariamente, pela interpretação do
contrato de previdência celebrado entre as
partes, de natureza supletiva, através do qual a
apelada Valia se obrigou a complementar a
aposentadoria do apelante, nas condições e
termos do Regulamento Básico de f. 75/104. 

Oportuno colacionar o artigo que trata da
matéria decidenda: 

Art. 18. As suplementações referidas no art.
17, itens I e II, serão calculadas com base no
salário-real-de-benefício do contribuinte. 
(...) 
§ 5º Entende-se por salário-de-participação,
no caso do contribuinte-mantenedor, a soma
das parcelas relativas aos itens de remune-
ração vigentes na data do Regulamento
Básico e que comporiam o seu salário-de-
contribuição para o INPS, caso não existisse
qualquer limite superior de contribuição para
esse Instituto, excetuando-se: a) diária e
ajuda de custo de viagens, inclusive as de
treinamento e aprendizado recebido e minis-
trado, mesmo quando excedentes de 50% do
salário do contribuinte; b) gratificação espe-
cial semestral; c) gratificação pela execução
de serviços especiais; d) gratificação por
treinamento ministrado; e) abono para aluguel
de casa; f) ajudas de custo de instalação e
adaptação; g) substituição remunerada em
cargo de confiança; h) toda e qualquer
prestação in natura; i) quebra de caixa.

Imperioso realçar que nenhuma das ver-
bas deferidas na esfera trabalhista está contida
nas exceções do art. 18, § 5º, cujo rol é taxativo,
razão por que devem ser levadas em conta na
revisão da complementação da aposentadoria
do recorrente. 

Há vários julgados deste Tribunal no sen-
tido de que a concessão e revisão dos benefí-
cios de previdência privada devem obedecer
rigorosamente às regras estatutárias e regula-
mentares das respectivas entidades. 

Vejamos alguns desses arestos: 

Ação de cobrança. Complementação de
aposentadoria. Previdência privada. Aplicação
das normas estatutárias. Inclusão da grati-
ficação natalina no cálculo do benefício.
Cabimento. Recurso desprovido. - A relação
entre a entidade de previdência privada e seu
associado é regida pelo Estatuto, sendo cabível
a complementação de aposentadoria quando,
indevidamente, foi excluída da base de cálculo
do benefício a contribuição incidente sobre o 13º
salário (Ap. Cív. nº 297.477-0, Rel. Alexandre
Victor de Carvalho, j. em 17.02.2000).

Cobrança. Previdência privada. Complemen-
tação. Aposentadoria. Estatuto social. - A
complementação de aposentadoria por previ-
dência privada é regida pelos seus respec-
tivos estatutos, que, estabelecendo lei entre
as partes, a tanto deve ser observado (Ap.
Cív. nº 312.706-4, Rel. Dárcio Lopardi, j. em
21.09.2000). 

Ação ordinária. Sentença. Negativa de
prestação jurisdicional. Falta de fundamen-
tação. Inocorrência. Previdência privada.
Suplementação de aposentadoria. Previsão
de equivalência com o benefício da Previ-
dência Social. Regulamento vigente à época
da aposentadoria dos autores. 
(...) 
- É de se reconhecer que a finalidade dos fun-
dos particulares é mera complementação
daquele pago pela previdência do governo, o
que descarta o vínculo entre os critérios de
reajuste de ambos. Não obstante isso,
estando em vigor, à época da aposentadoria
dos apelantes, o Regulamento Básico que
ordenava o reajuste da suplementação do
benefício no tempo e no modo adotados pela
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Previdência Social, impõe-se sejam concedi-
dos os mesmos reajustes e aumentos reais
por ela repassados (Ap. Cív. nº 433.976-8,
Rel.ª Heloísa Combat, j. em 17.06.2004). 

Processual civil e civil. Ação de cobrança.
Previdência privada. Entidade fechada.
Natureza contratual. Reajuste da suplemen-
tação devido. Princípio pacta sunt servanda. 
- 1. É contratual a relação estabelecida entre
o participante e a entidade de previdência pri-
vada que o assiste. O sistema é contributivo,
existindo contraprestações de ambos os
lados. Se o participante efetua o pagamento,
faz jus ao benefício, respeitadas as condições
do contrato. 
- 2. Se no regulamento da entidade de previ-
dência privada há previsão no sentido de que
as suplementações serão reajustadas nas
mesmas datas dos reajustes dos benefícios
mantidos pelo INSS e segundo os índices de
reajustamento expedidos pelo Ministério da
Previdência e Assistência Social, são eles devi-
dos. O não-pagamento caracteriza descumpri-
mento do contrato (Ap. Cív. nº 439.818-5, Rel.
Maurício Barros, j. em 06.04.2005).

Mister assinalar, por fim, que, diante da
estreita relação existente entre o apelante e a fun-
dação apelada, a qual, aliás, vem pagando ao par-
ticipante (apelante) suplementação de aposenta-
doria desde a época em que ele se aposentou -
1998 -, não vislumbro nenhuma dificuldade de a
Valia atender ao pedido formulado no item c da
peça de ingresso, ou seja, apresentar o valor da
reserva matemática necessária para a correção
da complementação da aposentadoria.

Conclui-se, dessa forma, que o incon-
formismo do apelante merece vingar. 

Recurso adesivo. 

O apelo adesivo teve seu processamen-
to obstado pelo Juízo a quo por falta de
preparo, decisão que resultou irrecorrida, con-
soante certidão de f. 1.367. 

Conclusão. 

Isso posto, rejeito as preliminares, a pre-
judicial de prescrição e dou parcial provimento
ao apelo principal para julgar procedentes os

pedidos iniciais em relação à Valia - Fundação
Vale do Rio Doce de Seguridade Social, conde-
nando-a a fornecer, no prazo de 30 (trinta) dias,
após o trânsito em julgado desta decisão, o
valor da reserva matemática necessária para a
correção da complementação da aposentadoria
do apelante Ademilson Souza Nunes, com a
inclusão, na base de cálculo, de todas as parce-
las remuneratórias deferidas no âmbito da
Justiça do Trabalho (Processo nº 1.724/99), sob
pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). 

Condeno a Fundação Vale do Rio Doce
de Seguridade Social, ainda, a corrigir o bene-
fício de suplementação da aposentadoria do
recorrente, desde a sua concessão, incluindo,
na base de cálculo, todas as parcelas deferidas
na Justiça do Trabalho (processo supracitado),
bem como a pagar ao apelante a diferença
entre o montante adimplido e o realmente devi-
do, incidindo correção monetária, pelos índices
da tabela da Corregedoria-Geral de Justiça, a
partir das datas dos efetivos pagamentos, e
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
contados da citação (CC, arts. 405 e 406). 

Em conseqüência, arcará o apelante com
30% (trinta por cento) das despesas proces-
suais e com os honorários dos advogados da
apelada Cia. Vale do Rio Doce, que ora arbitro
em R$ 1.000,00 (mil reais), por força do art. 20,
§ 4º, do CPC, suspendendo a exigibilidade
dessas verbas, nos moldes do art. 12 da Lei nº
1.060/50. A apelada Fundação Vale do Rio
Doce de Seguridade Social, por sua vez, ficará
incumbida de pagar o restante das despesas
processuais, 70% (setenta por cento), e os ho-
norários dos patronos do apelante, que ora fixo
em 15% (quinze por cento) sobre o valor con-
denatório atualizado. 

Custas recursais, pela recorrida
Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade
Social, observado o disposto no art. 21, pará-
grafo único, do CPC. 

O Sr. Des. Valdez Leite Machado -
Compulsando detidamente o que consta dos
autos, acompanho inteiramente o brilhante voto
da lavra do il. Desembargador Relator, pois não
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procede a preliminar de competência da Justiça
do Trabalho para conhecer e julgar a presente
demanda, tendo em vista a decisão transitada em
julgado às f. 1.255/1.257 do Tribunal Superior do
Trabalho, que declarou a competência da Justiça
Comum para julgar a presente ação.

Também não procede a preliminar de
inépcia da inicial, pois, apesar de não ser a
referida peça um primor, preenche os requisitos
dos arts. 282 e 295 do CPC, como bem disse o
il. Desembargador Relator, não acarretando
dificuldade alguma para apresentar sua defesa,
inclusive quanto à matéria de fundo. 

É da jurisprudência: 

Não é inepta inicial que, embora singela,
preenche todos os requisitos indispensáveis,
permitindo a contestação, inclusive quanto ao
mérito, e cujas eventuais deficiências foram
supridas pela parte ré (STJ, REsp 52.559-
4/RN, 2ª T., Rel. Min. Peçanha Martins, DJU
de 06.09.95). 

Quanto ao pedido de reforma da sen-
tença na parte que excluiu da lide a ré Cia. Vale
do Rio Doce, entendo que nenhuma modifi-
cação merece a sentença, pois, requerendo o
autor o reajuste dos valores que recebe na
complementação de sua aposentadoria e não
sendo essa complementação paga pela
requerida, ou mantendo com a fundação qual-
quer vínculo, dúvidas não me restam da ilegiti-
midade passiva da referida companhia. 

Por outro lado, sendo a complementação
contratada com a Fundação Vale do Rio Doce -
Valia, não há que se falar em ilegitimidade, pois
há vínculo contratual direto com o autor no
pagamento das verbas pleiteadas na inicial.

Rejeito ainda a prejudicial de mérito,
prescrição, pelos fundamentos expostos pelo d.
Desembargador Relator, pois foi a presente
ação ajuizada dentro do prazo de cinco anos. 

No mérito, observando o que restou deci-
dido na demanda trabalhista que tramitou perante
a 2ª Vara do Trabalho de Governador Valadares,
tenho que as verbas ali deferidas, ou melhor,
acordadas pelas partes, tendo em vista a
transação de f. 33/63, integram a base de cálculo
da aposentadoria concedida ao autor, não sendo
excluída pelo art. 18 do Regulamento da
Fundação ré.

Ora, ao contrário do que entendeu o d.
Juiz sentenciante, não verifico ausência de
provas a embasar o pedido do autor, pois, ainda
que não tenham sido produzidas novas provas
na instrução processual, foi constituído o pedi-
do do autor, não podendo prevalecer o argu-
mento da requerida de que o autor “deixou
transcorrer in albis o pedido concernente à inte-
gração de adicional de periculosidade e/ou
insalubridade e reflexos no cálculo do salário de
participação, para que, então, pudesse ser
alterado seu salário-de-benefício, na hipótese
de deferimento de tais verbas” (f. 1.344), uma
vez que ainda que não o tenha feito, não haven-
do prescrito ou decaído o seu direito, poderá tal
pedido ser requerido. 

Assim, adiro ao brilhante voto proferido
pelo d. Desembargador Relator. 

O Sr. Des. Dídimo Inocêncio de Paula -
De acordo com o Relator. 

Súmula - REJEITARAM AS PRELIMI-
NARES E A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
E DERAM PROVIMENTO PARCIAL. 

-:::-

AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA -
AVALISTA - ILEGITIMIDADE PASSIVA

Ementa: Processual civil. Ação monitória. Cédula de crédito industrial prescrita. Avalista.
Ilegitimidade passiva.
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- O avalista não detém legitimidade para figurar no pólo passivo de ação monitória embasada
em título de crédito prescrito, salvo quando se beneficiou com a dívida.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.03.995567-9/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante: BDMG
- Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - Apelados: Ivan Sebastião Barbosa Afonso e outro
- Relator: Des. EDILSON FERNANDES 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, incorporando neste o relatório
de fls., na conformidade da ata dos julgamentos
e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2006.
- Edilson Fernandes - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Edilson Fernandes - Trata-se
de recurso interposto contra a r. sentença de f.
122/125, proferida nos autos da ação monitória
ajuizada pelo BDMG - Banco de Desen-
volvimento de Minas Gerais S.A. contra Ivan
Sebastião Barbosa Afonso e outro, que julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito,
por ilegitimidade passiva. 

Em suas razões, o apelante sustenta a
legitimidade dos réus avalistas, na medida em
que a ação monitória visa resgatar a eficácia
executiva do título de crédito prescrito, conforme
jurisprudência que cita. Pugna pela cassação da
sentença, com a remessa dos autos à primeira
instância para o exame do mérito (f. 127/131).

Presentes os pressupostos de admissi-
bilidade, conheço do recurso. 

O apelante ajuizou ação monitória funda-
da em cédula de crédito industrial prescrita, pre-
tendendo receber dos avalistas a importância
devida (f. 07). 

Citados, os apelados opuseram embar-
gos alegando preliminares de impossibilidade
jurídica do pedido, pois a ação monitória não
visa resgatar a executividade de título perdido

por inércia do credor; que a eficácia executiva
não pode ser retransmitida contra os obrigados
cambiariamente. No mérito, sustentam a pres-
crição da cédula de crédito industrial e da letra
de câmbio emitida, excesso de cobrança e da
multa contratual de 10% (f. 36/47). 

À cédula de crédito industrial aplicam-se
as normas de direito cambial, conforme expres-
samente prevê o Decreto-lei nº 413/69 (art. 52). 

Conforme citado pelo apelante, embora
já tenha decidido que a prescrição da ação
cambiária não inviabiliza o ajuizamento da ação
monitória contra o avalista, revendo minha
posição, venho reconsiderá-la, a fim de ade-
quar a prestação jurisdicional reclamada ao
entendimento, hoje pacífico no Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que, supera-
da a obrigação cambiária pela prescrição, o
título deixa de ser cambial e, conseqüente-
mente, o aval extingue-se. Inexistente a garan-
tia, permanece responsável apenas o devedor
principal, salvo se provado que os demais obri-
gados no título se beneficiaram da dívida. 

Direito comercial e processual civil. Agravo no
agravo de instrumento. Embargos à ação
monitória. Nota promissória prescrita. Propo-
situra de ação contra o avalista. Necessidade
de se demonstrar o locupletamento. Prece-
dentes. - Prescrita a ação cambial, desa-
parece a abstração das relações jurídicas
cambiais firmadas, devendo o beneficiário do
título demonstrar, como causa de pedir na
ação própria, o locupletamento ilícito, seja do
emitente ou endossante, seja do avalista
(AgRg no Ag 549924/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJ de 05.04.2004).

A propósito, anoto que o colendo STJ
vem proferindo decisões monocráticas a
respeito da controvérsia instaurada nos autos:
Ag 750229/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de
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Barros, DJ de 05.05.2006; REsp 364513/DF,
Rel. Min. Castro Filho, DJ de 22.11.2005; Ag
653.013/GO, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior,
DJ de 08.06.2005. 

O aval é garantia tipicamente cambiari-
forme, produzindo efeitos enquanto a cártula
mantiver suas características como título de
crédito. Assim, realmente, ao perder essa
característica, não se deve interpretar de forma
ampla a vontade do avalista para torná-lo deve-
dor solidário da obrigação subsistente. De fato,
conforme o entendimento jurisprudencial atual,
permanece responsável pelo débito apenas o
devedor principal, salvo se demonstrado que o
avalista se locupletou com a dívida. 

Mas essa causa jurídica vinculativa não
se faz presente nos autos, pois nem sequer ale-
gada pelo credor, razão pela qual correta a sen-
tença proferida pelo culto e operoso Juiz, Dr.
Saulo Versiani Penna. 

Nego provimento ao recurso. 

Custas, pelo apelante. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Maurício Barros e Ernane
Fidélis. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

ÁGUA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO - SUSPENSÃO
DO FORNECIMENTO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA - DEVIDO
PROCESSO LEGAL - EXIGÊNCIA - ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LACRE -

ROMPIMENTO PELO USUÁRIO - PROVA - FALTA - MULTA - INADMISSIBILIDADE

Ementa: Fornecimento de água. Corte sem prévia notificação. Religação. Condicionamento ao
pagamento de multa. Devido processo legal. Ausência.

- Em razão do princípio da continuidade do serviço público, o fornecimento de água, considerado
serviço essencial, não pode ser paralisado sem prévia notificação do usuário, ainda que este último
tenha cometido alguma irregularidade em sua utilização. Inteligência do § 3º do artigo 6º da Lei nº
8.987/95 c/c art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

- A Constituição da República estabelece a necessidade de se oportunizar a ampla defesa e o con-
traditório nos procedimentos administrativos, sendo que, verificada a possibilidade de violação de
lacre no aparelho instalado pela Copasa, esta deve, antes de suspender o fornecimento, comunicar
o usuário acerca da irregularidade, permitindo que não seja surpreendido com o corte repentino do
fornecimento de água ou com a imposição de multa sem a observância do devido processo legal. 

APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO N° 1.0707.02.051930-2/001 - Comarca de
Varginha - Remetente: Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Varginha - Apelante: Fábio
Eduardo Dália Barros (primeiro, em causa própria), Copasa-MG - Cia. de Saneamento de Minas
Gerais (segunda) - Apelados: Fábio Eduardo Dália Barros, Copasa-MG - Cia. de Saneamento de
Minas Gerais - Relator: Des. DÁRCIO LOPARDI MENDES 

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 DAR PROVIMENTO AO PRIMEIRO
RECURSO, PREJUDICADO O SEGUNDO. 

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2006.
- Dárcio Lopardi Mendes - Relator.
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Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Dárcio Lopardi Mendes -
Trata-se de reexame necessário e de
apelações cíveis interpostas contra decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara
Cível da Comarca de Varginha/MG, nos autos
da ação declaratória com pedido de liminar
ajuizada por Fábio Eduardo Dália Barros em
face de Copasa - Companhia de Saneamento
de Minas Gerais, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos para que, mesmo
sendo declarada válida a multa aplicada, a
requerida se abstenha de suspender o forne-
cimento de água do autor em razão de seu não-
pagamento, tornando definitiva a medida limi-
nar concedida. Em razão da sucumbência
recíproca, impôs a cada parte os honorários
advocatícios de seu próprio advogado, assim
como 50% das custas processuais. Suspendeu
a exigibilidade de tais verbas em relação ao
autor, por força da gratuidade de justiça. Por
fim, fixou, para o caso do descumprimento da
decisão, astreintes no valor de cem reais por
dia, na forma da lei. 

Em suas razões, o primeiro apelante
alega que é inexigível a multa por violação do
lacre do medidor, visto que não restou compro-
vada qualquer conduta delituosa do autor em
relação a este. Afirma que, nos termos do
Código de Defesa do Consumidor, incumbia à
apelada o ônus de demonstrar a culpa do autor
na violação do lacre, devendo a multa ser
declarada inexigível por esta razão. Acrescenta
que, na data em que o lacre foi violado, a obra
referida nos autos ainda não estava em anda-
mento. Salienta que os depoimentos das teste-
munhas foram contraditórios em relação à
responsabilidade pela violação do lacre.
Quanto aos honorários advocatícios, afirma que
não há falar em sucumbência recíproca, a uma
por estar advogando em causa própria, a duas
porque se encontra sob o pálio da gratuidade
de justiça. 

A segunda apelante, por sua vez, alega
que está clara a violação do lacre pelo apelado,
com conseqüente legalidade da multa aplicada
pela apelante. Afirma a legalidade do corte do

fornecimento de água por inadimplência do
usuário, ainda que a inadimplência se refira à
multa, em que pesem entendimentos diver-
gentes. 

Os apelantes não apresentaram contra-
razões aos recursos interpostos em seu desfavor.

Conheço do reexame necessário e dos
recursos, porquanto presentes seus pressupostos
legais de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia na verificação da
regularidade do corte de fornecimento de água
realizado pela requerida em detrimento do
requerente, assim como da cobrança de multa
em razão da inadimplência. 

Analisando atentamente as provas car-
readas aos autos, percebe-se que a empresa
requerida suspendeu o fornecimento de água
ao autor em 8 de outubro de 2002, em razão do
inadimplemento de fatura referente ao consumo
de água do mês de julho do mesmo ano.
Condicionou, ainda, a religação do serviço ao
pagamento de multa pelo atraso e pela violação
do lacre do medidor, impondo ao autor a culpa
por tal fato. 

Ocorre, todavia, que, citada para o pre-
sente feito, a requerida contestou a ação, carre-
ando ao caderno processual inúmeras decisões
judiciais acerca da possibilidade de corte do
fornecimento de serviço público essencial devido
à inadimplência, fazendo juntar, também, pare-
ceres do Ministério Público neste sentido e até
artigo doutrinário.

Todavia, em momento algum a requerida
provou ter notificado o tomador do serviço pre-
viamente da suspensão do fornecimento de
água, sendo que deliberou unilateralmente sus-
pender o serviço, surpreendendo o autor com o
corte de água na propriedade em questão. 

A concessionária de serviço público
salientou, em sua resposta, que o autor violou
lacre colocado no aparelho instalado em sua
propriedade para fornecimento de água, sendo
que também em relação a essa conduta não há
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qualquer elemento probatório capaz de incutir
no julgador a convicção de que o autor tenha
agido com culpa, levando a concessionária de
serviço público a cortar o fornecimento de água
de sua propriedade. 

Insta observar que, detectada irregularidade
no fornecimento de serviço público pela conces-
sionária, não pode ela submeter o consumidor ao
seu arbítrio, visto que a interrupção do serviço
somente é possível após regular procedimento
administrativo, nos termos do inciso LV do art. 5º
da Constituição da República de 1988.

Isso porque vige, em relação à prestação
de serviços públicos, o princípio da con-
tinuidade ou permanência do serviço público,
que preconiza que não pode ser interrompido
unilateral e arbitrariamente pela Administração
Pública, em razão de sua essencialidade e do
monopólio estatal exercido sobre ele. 

Aplica-se aqui o princípio da continuidade
do serviço público, nos termos do art. 175 da
CR/88 regulamentado pelo art. 6º da Lei Federal
n.º 8.987/95, que possui a seguinte redação:

Art. 6º. Toda concessão ou permissão pres-
supõe a prestação de serviço adequado ao
pleno atendimento dos usuários, conforme
estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes
e no respectivo contrato. 
(...) § 3º. Não se caracteriza como descon-
tinuidade do serviço a sua interrupção em
situação de emergência ou após prévio aviso,
quando: 
I - motivada por razões de ordem técnica ou
de segurança das instalações; e, 
II - por inadimplemento do usuário, conside-
rando o interesse da coletividade.

Na mesma esteira, dispõe o artigo 22 do
Código de Defesa do Consumidor, cuja redação
ora se reproduz: 

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas
empresas, concessionárias, permissionárias
ou sob qualquer outra forma de empreendi-
mento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quando
essenciais, contínuos. 

Assim, como bem ensina Celso Antônio
Bandeira de Mello, in Curso de direito administra-
tivo, 16. edição, Editora Malheiros, p. 617, o princí-
pio da continuidade significa “a impossibilidade de
sua interrupção e o pleno direito dos administrados
a que não seja suspenso ou interrompido”.

Certo é que, como qualquer outro princípio,
o da continuidade do serviço público não pode ser
considerado de forma absoluta, devendo ser inter-
pretado em consonância com as normas especí-
ficas que regulam cada modalidade de serviço
colocada à disposição da população. 

Nessa seara, cumpre dizer que há casos
em que o fornecimento do serviço poderá ser
interrompido, em razão de atitudes irregulares
do usuário ou de outro motivo relevante. 

Todavia, tal suspensão não pode ser
arbitrária, devendo ser oportunizada ao con-
sumidor a ampla defesa, ou seja, somente deve
haver o ato de suspensão após prévio procedi-
mento administrativo. 

Conforme se constata dos autos, entretan-
to, não houve notificação prévia do usuário acerca
da iminente suspensão do serviço, em razão da
irregularidade verificada no medidor de consumo.

Não foi concedida, pois, qualquer oportu-
nidade de defesa prévia ao usuário, que foi sur-
preendido com o corte no fornecimento de
água, assim como com o condicionamento do
retorno da prestação do serviço ao pagamento
da multa por inadimplência. 

Ressalte-se que o serviço de fornecimento
de água é essencial e que o Estado monopoliza
sua prestação, não sendo possível aos consumi-
dores recorrer a outro tipo de aquisição do serviço
caso o fornecimento público lhe seja cortado.

Assim, em face da essencialidade do
serviço e do monopólio estatal sobre sua
prestação, entendo que toda e qualquer sus-
pensão no fornecimento deve ser realizada com
cautela, respeitando-se o devido procedimento
administrativo e possibilitando, através de noti-
ficação prévia do usuário, a adoção de provi-
dências para impedir o corte. 
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Nesse sentido, entendo que se tornou
irregular a medida de suspensão imediata do
fornecimento de água sem a prévia oportuni-
zação de defesa do usuário, viciando, também,
a cobrança da multa, visto que aplicada sem o
respeito ao devido processo legal, não havendo
qualquer demonstração de culpa por parte do
autor na violação do lacre colocado pela con-
cessionária. 

Assim, considerando que a interrupção
do serviço pela concessionária é admitida pelo
art. 6º, § 3º, da Lei n. 8.987/95 apenas quando
verificada a implementação de prévia notifi-
cação ao devedor, deve-se ponderar que, na
sua ausência, tornar-se-á irregular o ato que
suspender o fornecimento, assim como a
cobrança de multa aplicada sem obediência ao
devido processo legal. 

Lado outro, não se olvide o fato de que
não é pacífica a possibilidade de corte de
fornecimento de serviço público essencial por
inadimplência da multa aplicada. Todavia, outro
é o cerne da questão, porquanto, tanto no caso
de inadimplemento da tarifa cobrada pelo
fornecimento quanto no caso da multa, é essen-
cial a notificação prévia do usuário e a oportu-
nização de produção de defesa. 

Assim, independentemente da possibili-
dade de suspensão do fornecimento de água por
inadimplência relativa à multa, o ato de corte do
fornecimento afigura-se ilegal e abusivo.

Quanto à multa aplicada por eventual vio-
lação do lacre colocado no aparelho pela reque-
rida, entendo que não restou evidenciado, nos
autos, que tenha sido precedida da realização do
devido processo legal, razão pela qual entendo
que é indevida, devendo ser cancelada.

Não há, a meu ver, qualquer elemento
demonstrando que tenha havido prática de con-
duta culposa ou dolosa pelo autor no que tange
ao rompimento do lacre, não cabendo a apli-
cação da penalidade de forma objetiva, ou seja,
ainda que não reste clara a prática de irregula-
ridade pelo usuário. 

Entender o contrário seria, a meu
modesto aviso, desprezar os princípios do de-
vido processo legal, da ampla defesa, do con-
traditório e da responsabilidade subjetiva, que é
a regra no Direito Pátrio. 

Isso posto, pelas razões ora aduzidas,
em reexame necessário, dou provimento ao
primeiro recurso voluntário e julgo prejudicado o
segundo, para reformar parcialmente a r.
decisão, julgando procedente o pedido, de
forma a impedir que a requerida suspenda o
fornecimento de água ao autor, em virtude do
não-pagamento da multa fixada, e cancelando
tal penalidade, em face da ilegalidade de sua
aplicação. Mantenho a fixação de multa diária
de cem reais, por eventual descumprimento da
decisão, nos termos fixados pelo Juiz a quo.
Por conseqüência, condeno a requerida no
pagamento de honorários advocatícios de cem
reais (R$100,00) em favor do patrono da parte
autora. O requerido está isento do pagamento
de custas processuais, por força do artigo 10 da
Lei nº 14.939/03. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Almeida Melo e Célio César
Paduani. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO
PRIMEIRO RECURSO, PREJUDICADO O
SEGUNDO.

-:::-

INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - CARTÃO MAGNÉTICO - CAIXA ELETRÔNICO - RETENÇÃO -

FALHA DO EQUIPAMENTO - EMPRÉSTIMO POSTERIOR - NÃO-AUTORIZAÇÃO PELO

CORRENTISTA - BANCO - EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO - AUSÊNCIA DE PROVA -

SEGURANÇA - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ARTS. 6º E 14, § 3º, DO

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - VALOR - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO
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Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, na conformidade da ata dos
julgamentos e das notas taquigráficas, à unani-
midade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 18 de outubro de 2006. -
Afrânio Vilela - Relator. 

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Afrânio Vilela - Cuida-se de
recurso de apelação interposto por Unibanco -
União de Bancos Brasileiros S.A. contra a r. sen-
tença de f.111/116, que, nos autos da “ação de
cancelamento de débito c/c devolução de valor
pago c/c dano moral”, ajuizada por Luiz Alberto
dos Santos e outros, julgou procedente o pedido
inicial para condenar o réu ao pagamento do
montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos
reais), a título de indenização por danos morais,
corrigido monetariamente pela tabela da
Corregedoria de Justiça/MG, a partir da publi-
cação da sentença, e acrescido de juros

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a par-
tir do trânsito em julgado, bem como à anulação
dos empréstimos feitos em nome dos autores, e
à restituição dos valores indevidamente debi-
tados na forma de parcelas do financiamento na
conta corrente, também corrigidos, desde os
lançamentos indevidos, acrescentando juros
moratórios da mesma monta, a partir da citação.
Condenou o réu, ademais, ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
total da condenação, e estabeleceu que fica
ressalvado o seu direito de reaver o valor dos
empréstimos de quem efetivamente os utilizou,
na via própria.

Em suas razões de f. 117/128, o apelante
alega que os apelados não comprovaram em
momento algum suas alegações, restando
incontroverso que eles usufruíram do valor do
empréstimo creditado em sua conta; que a con-
tratação dos créditos de empréstimo somente
se realizou através do uso do cartão e da senha
secreta respectiva (numérica e alfabética) de
responsabilidade pessoal dos clientes titulares
das contas; que houve desídia dos autores em

Ementa: Apelação. Indenização. Dano moral. Retenção de cartão magnético do correntista pelo
caixa eletrônico. Segurança. Ausência de prova pela institução bancária da eficiência do
serviço prestado. Art. 14, § 3º, CDC. Contrato de empréstimo posterior não autorizado.
Responsabilidade da instituição bancária. 

- Tratando-se de ação indenizatória na qual o autor alega a ineficiência do serviço bancário
colocado à sua disposição, em decorrência de falha do caixa eletrônico que causou a retenção
de seu cartão magnético com posterior contratação de empréstimo de quantias por ele não-
autorizadas, compete à instituição financeira demonstrar a eficiência do serviço prestado, sob
pena de ressarcir o cliente dos prejuízos suportados. 

- A responsabilidade das instituições bancárias e o dever de indenizar estendem-se aos caixas
eletrônicos, devendo aquelas cuidar para que o local seja adequado à realização de operações
financeiras, com segurança. 

- O arbitramento da indenização pelo dano moral deve atender aos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, atento às circunstâncias fáticas, à gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, às
condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, de forma que não possibilite enriqueci-
mento sem causa do ofendido, mas que vise a inibir o ofensor de praticar futuras ofensas. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.05.693778-2/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante:
Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A. - Apelados: Luiz Alberto dos Santos e outros - Relator:
Des. AFRÂNIO VILELA
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relação ao porte e guarda de seus documentos,
notadamente do cartão e da senha, para
imputar ao apelante a sua responsabilidade. 

Aduz que também o filho dos autores utiliza
o cartão e movimenta a conta bancária e que o
depoimento dos apelados aponta contradições,
merecendo descrédito as informações prestadas.
Alega que caberia a eles a comprovação do direito
alegado, não existindo nos autos prova necessária
à demonstração de irregularidade na prestação de
serviço do banco, a gerar obrigação de indenizar.

Finalmente, assevera que não foram
preenchidos os requisitos elementares para a
configuração do ato ilícito, motivo pelo qual
requer seja provido o recurso e reformada in
totum a r. sentença. 

Decorreu in albis o prazo legal, sem que
o apelado apresentasse contra-razões (verso
da f. 141). 

Recurso próprio, preparado e tempestivo.
Dele conheço.

Decido. 

Cumpre ressaltar, inicialmente, que o pre-
sente litígio deve ser analisado à luz do Código
Consumerista, visto que a instituição bancária,
como pessoa jurídica prestadora de serviços, se
amolda ao conceito de fornecedora, e seus
clientes, como destinatários finais das atividades
bancárias, subsumem-se à definição de consumi-
dor, devendo tais instituições atuar de forma a pro-
teger os interesses econômicos de seus clientes,
respeitando sua dignidade e segurança.

Em razão do reconhecimento da vulnerabi-
lidade do consumidor perante o mercado de con-
sumo, e visando dar eficácia ao princípio da iso-
nomia, previsto constitucionalmente, o Código de
Defesa do Consumidor traz diversos mecanismos. 

Dentre outros direitos básicos do consumi-
dor, previstos no art. 6º do Código de Defesa do
Consumidor, temos o seguinte:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: 

(...)
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e
difusos; 
(...)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a
seu favor, no processo civil, quando, a critério
do juiz, for verossímil a alegação ou quando
for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiências.

Determina esse dispositivo que o consu-
midor tem o direito à efetiva prevenção contra
danos e que, como regra elementar, há o dever
do fornecedor de implementar normas de pre-
venção aos prejuízos causados àqueles.

Após a retenção do cartão magnético por
uma das máquinas de caixa eletrônico de pro-
priedade do banco, os apelados, em contato
com a instituição financeira, foram informados
de que seria incinerado e que outro cartão lhes
seria enviado. 

Entretanto, ao que parece, a destruição do
antigo cartão não ocorreu, isso porque foram
lançadas na conta corrente dos apelados quan-
tias a titulo de débito de empréstimo nos dias que
se seguiram, segundo se infere dos documentos
de f. 11, quando o cartão não mais estava em
seu poder. 

Desse modo, se o cartão retido não mais
se encontrava na posse dos apelados e se
foram verificados créditos decorrentes de con-
trato de empréstimo em sua conta corrente,
posteriormente à data em que ocorrera a
retenção, cabe ao banco o dever de indenizar o
correntista pelos danos suportados, pois é seu
o dever de zelar pela boa prestação do serviço
que realiza, a menos que prove o contrário, o
que não fez. 

Assim, tratando-se de ação indenizatória
na qual o autor alega a ineficiência do serviço
bancário colocado à sua disposição, em decor-
rência de falha do caixa eletrônico que causou
a retenção de seu cartão magnético, com pos-
terior contratação de empréstimo por ele não
autorizado, compete à instituição financeira a
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prova no sentido de demonstrar a eficiência do
serviço prestado, sob pena de ressarci-lo dos
prejuízos de ordem moral suportados, o que
não fez o recorrente. É o que preceitua o art. 14
e seu § 3º do CDC, verbis: 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos con-
sumidores por defeitos relativos à prestação
dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos. 
(...)
§ 3° O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar: 
(...)
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste; 
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de ter-
ceiro.

Esse fato não foi desconstituído satis-
fatoriamente pelo banco/réu, porque não conse-
guiu provar que o equipamento funcionava perfei-
tamente, gerando, assim, o dever de indenizar.

Ademais, em face dos grandes lucros
percebidos por instituições financeiras como o
apelante, resta patente que dispõem de meios
próprios para se resguardarem de situações como
esta. Uma alternativa seria apresentar as filma-
gens realizadas no interior do estabelecimento e
dos caixas eletrônicos, o que daria a questão por
incontroversa em relação a quem, de fato, contraiu
o empréstimo não reconhecido pelos correntistas. 

Assim, a responsabilidade das instituições
bancárias e o dever de indenizar estendem-se aos
caixas eletrônicos, devendo estas cuidar para que
o local seja adequado à realização de operações
financeiras, com segurança. 

Entretanto, reconhecido o direito de o autor
ser indenizado pelos danos morais sofridos, cabe

discorrer acerca do quantum indenizatório e da
possibilidade de diminuição, como requerido.

É certo que não existem critérios obje-
tivos para a fixação do quantum indenizatório.
Deve o juiz atentar para as circunstâncias da
causa, o grau de culpa do causador, as conse-
qüências do ato, as condições econômicas e
financeiras das partes, objetivando compensar
a vítima pelo sofrimento experimentado, servin-
do também como medida de admoestação ao
seu causador, evitando que a atitude repreendi-
da venha a se repetir, resultando em enriqueci-
mento sem causa para a vítima. 

Por tais motivos, a indenização deve
servir como meio eficiente de reparação à
afronta sofrida, bem como de caráter educativo,
a fim de desestimular a conduta extremamente
negligente e descuidada do banco apelante, em
detrimento do bom nome de seu cliente e de
sua imagem perante a sociedade em geral. 

Nesse sentido, entendo que o valor arbi-
trado pela r. sentença, a saber, R$ 1.500,00 (um
mil e quinhentos reais), não irá enriquecer os
ofendidos, nem causará o empobrecimento da
parte ré, instituição financeira de grande porte,
que possui, certamente, condições de arcar com
o valor arbitrado sem muitos sacrifícios.

Isso posto, nego provimento à apelação,
para manter in totum a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. 

Custas, pelo apelante. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Marcelo Rodrigues e
Fernando Caldeira Brant. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - FINALIDADE - EMISSÃO - ROL TAXATIVO DO
ART. 2º DA LEI 8.929/94 - SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - PESSOA

JURÍDICA NÃO LEGITIMADA - TÍTULO EXECUTIVO - DESCARACTERIZAÇÃO
- EXTINÇÃO DO PROCESSO
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Ementa: Apelação. Execução. Cédula de Produto Rural. Lei n° 8.929/94. Emissão. Empresa não
incluída no rol do art. 2°. Ilegitimidade. Desvio de finalidade. Descaracterização do título.
Recurso conhecido e não provido.

- A Cédula de Produto Rural - CPR -, instituída pela Lei n° 8.929/94, tem por finalidade o fomento
da atividade agropecuária, e só pode ser emitida por produtores rurais, suas associações e
cooperativas. A emissão de CPR por pessoa jurídica não legitimada para tanto, bem como em
flagrante desvirtuamento de sua finalidade, descaracteriza a natureza jurídica do título, que
perde sua executividade.

Recurso conhecido e não provido. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0702.05.257971-2/001 - Comarca de Uberlândia - Apelante: Gustavo
Otero Prado - Apelada: JRF Avestruzes Ltda. - Relator: Des. BITENCOURT MARCONDES 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, na conformidade da ata dos
julgamentos e das notas taquigráficas, à unani-
midade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2006.
- Bitencourt Marcondes - Relator. 

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Bitencourt Marcondes - Trata-se
de recurso de apelação, interposto por Gustavo
Otero Prado, em face da sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Walner Barbosa Milward de
Azevedo, da 4ª Vara Cível da Comarca de
Uberlândia, que, nos autos da execução ajuizada
em face de JRF Avestruzes, extinguiu o processo,
sem resolução de mérito, frente à ausência de
título executivo líquido, certo e exigível.

Alega que a Cédula de Produto Rural
(CPR) é título executivo, desde que presentes
todos os requisitos previstos no art. 2° da Lei n°
8.929/94, como ocorre na espécie. 

Sustenta que a ausência de garantia real
não retira a natureza jurídica do título, conforme
estabelece o art. 1° da referida lei. 

Aduz que a executada possuía legitimi-
dade para a emissão da CPR e que deve
prevalecer o princípio da boa-fé na interpre-
tação do negócio jurídico. 

Coloca que a emissão da CPR não
garantia, de forma velada, a recompra das
aves, havendo cláusula expressa excluindo a
obrigação de recompra. 

Afirma que a sentença se fundamenta em
fatos alheios à discussão desenvolvida nos
autos, de maneira que os atos ilícitos perpetrados
pela apelada não podem repercutir negativa-
mente nos direitos do apelante.

Presentes os pressupostos de admissi-
bilidade do recurso, daí por que dele conheço. 

Do objeto do recurso.

I) Da existência de título executivo.

Alega o recorrente que o título que instrui
a execução é líquido, certo e exigível, pois
atende aos requisitos da Lei n° 8.929/94. 

Tenho, contudo, que a sentença não está
a merecer reparos, em face das irregularidades
ali apontadas, que descaracterizam a executivi-
dade do título apresentado; se não, vejamos. 

A Cédula de Produto Rural, instituída
pela Lei n° 8.929/94, tem por finalidade fomen-
tar a atividade rural, fornecendo capital de giro
para o produtor, por meio da venda antecipada
de produtos agropecuários, conforme leciona
Wilson Alexandre Barufaldi, vice-presidente do
Instituto de Estudos Jurídicos da Atividade
Rural, in verbis: 
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A finalidade da CPR é, sobretudo, viabilizar e
impulsionar o capital de giro imprescindível
para o desenvolvimento das atividades dos pro-
dutores rurais, e, para tanto, tem como negócio
subjacente a compra e a venda de produtos
rurais, para entrega futura (BARUFALDI,
Wilson Alexandre. Cédula de Produto Rural
(CPR). Compra e Venda. Disponível em:
<http://www.iejur.com.br/index.asp?codi-
gotexto=1418 &codigomodulo=43>. Acesso
em: 5 de outubro de 2006).

O art. 2° da referida norma define quem
está legitimado para a emissão da CPR, a saber,
“o produtor rural e suas associações, inclusive
cooperativas”. Trata-se de rol taxativo, vale dizer, a
emissão do título por quem não está legitimado
para tanto descaracteriza sua natureza jurídica,
acarretando a perda da executividade da cédula.

É o comentário de Lutero de Paiva
Pereira, citado pelo Desembargador Irmar
Ferreira Campos, no julgamento da Apelação
Cível n° 1.0702.05.260280-3/001, 17ª Câm.
Cível, j. em 03.08.2006: 

Ao fazer uma enumeração exaustiva, e não
meramente exemplificativa das pessoas físicas e
jurídicas que têm legitimidade para emitir a
Cédula de Produto Rural (CPR), quais sejam o
produtor rural, suas associações e cooperativas,
a Lei como que estabelece, de forma intrans-
ponível, os limites a serem observados para a
caracterização subjetiva daquele que assume a
promessa no título, e tal razão se justifica pelo
fato de a Cédula ter sido criada exclusivamente
para dar solução à atividade do homem no
campo (Comentários à Lei da Cédula de Produto
Rural. Curitiba: Juruá, 2003, p. 21).

Por sua vez, o art. 3° da lei em comento
traz os demais requisitos a serem observados
pelo produtor, quando da emissão da CPR, de
forma a torná-la líquida, certa e exigível. 

In casu, muito embora, como relata o recor-
rente, os requisitos do art. 3° estejam presentes no
título, sua emissão foi feita por quem não estava
legitimado para tal, descaracterizando a natureza
jurídica de título executivo.

É que a CPR em análise foi emitida por
JRF Avestruzes Ltda., empresa jurídica de direito

privado, constituída como sociedade de respon-
sabilidade limitada, não estando inclusa no estrito
rol do art. 2° da Lei n° 8.929/94, por não se tratar
de produtor rural ou associação de produtores.

Como bem disse o il. prolator da sentença,

... uma sociedade empresária constituída sob a
forma de empresa de responsabilidade limita-
da não pode ser equiparada à pessoa física de
um produtor rural, nem tão pouco (sic) com as
suas associações ou cooperativas, já que as
primeiras possuem natureza civil, enquanto as
segundas são consideradas meras sociedades
simples (f. 21).

Acrescento que, conforme esclarece a
decisão vergastada, a finalidade da apelada, ao
emitir reiteradamente títulos para os quais não
estava legitimada, era a captação de poupança
popular, mediante a garantia de recompra dos
avestruzes, o que configura flagrante desvio de
finalidade na utilização da cédula. 

É certo que as ilegalidades cometidas
pela recorrida não podem, em princípio, causar
prejuízo ao recorrente; contudo, como visto, a
Lei n° 8.929/94 foi criada com uma finalidade
específica. Nesse contexto, a emissão de CPR
com finalidade diversa daquela que motivou sua
criação também é suficiente para torná-la nula.

Mais uma vez, oportuno o ensinamento
de Wilson Alexandre Barufaldi: 

Assim, a exemplo da análise de incidência de
qualquer regra, examinar se o negócio jurídico
que deu causa à emissão da CPR atingiu, ou
não, a finalidade que a lei objetiva é fundamental
para que se possa aferir a sua validade (op. cit.).

Destarte, patentes as irregularidades na
emissão do título, fica descaracterizada a CPR
apresentada, devendo a execução ser extinta,
sem resolução de mérito. 

Esse, aliás, tem sido o entendimento adota-
do por este Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
em diversas ações semelhantes à presente, nas
quais também são analisadas as CPRs emitidas
pela apelada. Vale destacar trecho do voto do
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Desembargador Luciano Pinto, no julgamento,
pela 17ª Câmara Cível, da Apelação n° 1.0702.05.
256228-8/001, j. em 13.07.2006:

Portanto, o requisito primeiro para a validade
da cédula de produto rural é a sua emissão
por produtor rural ou cooperativa. 
In casu, o emitente do título, como se observa
pelo documento juntado à f. 17 do processo
cautelar, é a empresa privada, denominada
JRF Avestruzes Ltda.
Não veio aos autos qualquer documento que
denuncie tratar-se de uma produtora rural, e
restou evidente tratar-se de uma captadora de
recursos.

Naquela ocasião, acrescentou a il. Revi-
sora, Desembargadora Márcia De Paoli Balbino:

De fato, a apelante não possui título
executivo na exata acepção da Lei 8.929/94. 

Isso porque, como claramente exposto na
sentença pelo MM. Juiz, embora a apelada seja
pertencente ao grupo Avestruzes Máster, fato que
é incontroverso nos autos, tal grupo econômico
não exerceu, de fato, atividade rural, qualidade do
emitente exigida pela Lei 8.929/94.

Conforme levantamento e investigações
já concluídas pela Comissão de Valores
Mobiliários e pelo Ministério Público Federal,
constantes da ação civil pública respectiva, pro-
posta contra o grupo, a emissão da CPR para
cada interessado em adquirir tal título (embora
tenha constado a aquisição de aves) dava-se
concomitante e simultaneamente com a entre-
ga de compromisso de recompra (das aves) fir-
mado por Struthio Gold, empresa do mesmo
grupo econômico da apelada, que fazia publicar
com regularidade a cotação de preço por ela
adotada para tal resgate ou recompra, preço
que atraiu enorme público, porque potencial-
mente representava lucro mensal de 8% a l0%. 

Para logro do intento, o grupo econômico
apresentou à CVM plantel de aves, e fez inserir
nas CPR a não-garantia de recompra das aves.
Todavia, o plantel foi construído apenas para
atender exigência da CVM, não contendo quan-

tidade suficiente ao atendimento dos inves-
timentos dos interessados, e a garantia de
recompra passou a constar em documento atre-
lado a cada CPR emitida. 

Logo, uma operação rural de fachada,
porque, na verdade, tratava-se de contrato que
encerrava real captação de poupança e de
investimento exclusivamente financeiro. 

Isso significa dizer que, segundo apuração
da CVM, na verdade os interessados que procu-
raram empresas daquele grupo econômico o fi-
zeram como investidores, via autêntico contrato
de investimento coletivo (como se caracteriza a
suposta compra de aves, com compromisso de
recompra das aves em certo prazo, por empresa
do mesmo grupo econômico, com promessa de
remuneração do capital de 8% a l0% ao mês),
não havendo operação eminentemente rural que
autorizasse a emissão de CPR.

Esse, pois, o vício de origem contido nas
CPRs, a exemplo do documento da apelante.
Esse argumento que consta da sentença não
foi refutado pela apelante, atente-se. 

Então, embora aparentemente emitida
uma CPR, ela não tem o valor que tal, porque
viola os objetivos da Lei 8.929/94, sendo nula
como título executivo, de fato inexistente. 

No mesmo sentido: AC n° 1.0702.05.
256923-4/001; AC n° 1.0702.05.257005-9/001; AC
n° 1.0702.05.257254-3/001; AC n° 1.0702.05.
260280-3/001.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
lhe nego provimento. 

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Mota e Silva e José Affonso
da Costa Côrtes. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª
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 A PRELIMINAR E DAR PROVI-
MENTO PARA EXTINGUIR O PROCESSO, NO
REEXAME NECESSÁRIO. 

Belo Horizonte, 9 de novembro de 2006.
- Dorival Guimarães Pereira - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Dorival Guimarães Pereira -
Trata-se de apelação interposta em face da sen-
tença de f. 130/139-TJ, sujeita ao duplo grau de
jurisdição, lançada nestes autos de mandado de
segurança impetrado por Fernando Antônio
Madeira em face de ato praticado pelo Presidente
da Cetec - Fundação Centro Tecnológico de
Minas Gerais, que concedeu, parcialmente, a
segurança almejada, para que fosse o impetrante
enquadrado, definitivamente, como pesquisador

pleno, fazendo jus ao recebimento das parcelas
salariais que venceram durante a tramitação do
processo, objetivando a Fundação Estadual a sua
reforma, suscitando prefacial de litispendência e,
por conseguinte, de litigância de má-fé, bem como
de inépcia da inicial, por inadequação da via
processual utilizada, e ilegitimidade passiva ad
causam. Quanto ao mérito, alega, resumida-
mente, ocorrência de decadência, argüindo,
ainda, ausência de direito líquido e certo de aces-
so ao cargo de pesquisador pleno, tudo con-
soante as argumentações desenvolvidas nas
razões de f. 148/160-TJ.

Conheço da remessa necessária, bem
como do recurso voluntário, por atendidos os
pressupostos que regem sua admissibilidade. 

Ab initio, examino a alegada ocorrência
de litispendência, suscitada pelo recorrente. 

Para tanto, sustenta que o referido insti-
tuto se efetivou em face da ação ordinária, ante-
riormente ajuizada pelo apelado (Processo nº
024.06.929973-3), que está em trâmite em
primeira instância, mormente porque o pedido

MANDADO DE SEGURANÇA - AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE - PEDIDOS
IDÊNTICOS - LITISPENDÊNCIA - CONFIGURAÇÃO - AÇÕES DE RITOS DIVERSOS -

IRRELEVÂNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTS. 17, 267, V, E 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Ementa: Constitucional, administrativo e processual civil. Mandado de segurança. Ação ordinária
ajuizada pelo impetrante, anteriormente à impetração do mandamus. Pedidos idênticos.
Reenquadramento na carreira. Pesquisador pleno. Litispendência configurada. Risco de decisões
contraditórias. Má-fé processual. Inexistência. Extinção do feito sem resolução de mérito.
Inteligência dos arts. 17, 267, V, e 301, todos do CPC.

- É possível que se configure a litispendência na ação mandamental em face de pleito ordinário
anteriormente ajuizado, pois a diversidade de ritos das ações não repele a identidade de partes,
de causa de pedir e de pedido, reveladora do aludido instituto processual, que deve ser reco-
nhecida, sob risco de decisões contraditórias acerca de uma mesma matéria posta em litígio. 

- Só se pode reputar litigante de má-fé a parte que, maliciosamente, adultera a verdade dos fatos
com o fim de obter vantagem material ou processual indevida, deixando de proceder, como de
seu dever, com lealdade e boa-fé, opondo resistência injustificada ao andamento do feito. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.06.929973-3/002 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Cetec Fund.
Centro Tecnológico de Minas Gerais - Apelado: Fernando Antonio Madeira - Autoridade Coatora: Presidente
da Cetec Fund Centro Tecnológico Minas Gerais - Relator: Des. DORIVAL GUIMARÃES PEREIRA
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imediato contido naquele feito, qual seja o seu
reenquadramento “no nível 10-I, e conseqüente-
mente lhe pagar a remuneração correspondente”
(litteris, f. 107-TJ), é idêntico ao da presente lide,
ou seja, “o enquadramento definitivo do impe-
trante no cargo de pesquisador pleno, com todos
os seus consectários legais” (idem, f. 18-TJ).

É que o cargo de “pesquisador pleno” a
cujo reenquadramento visa o impetrante/autor
está previsto no Anexo I da Lei nº 10.324/1990,
como correspondente ao nível 10-I (f. 112-TJ);
portanto, os pedidos contidos no presente writ e
na ação ordinária - Processo nº 024.06.929973-3
- são idênticos, configurando-se, assim, a
litispendência, nos termos do art. 301 do CPC, in
verbis: 

Art. 301. (...).
§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa jul-
gada, quando se reproduz ação anterior-
mente ajuizada. 
§ 2º Uma ação é idêntica à outra quando tem
as mesmas partes, a mesma causa de pedir e
o mesmo pedido. 
§ 3º Há litispendência, quando se repete
ação, que está em curso; há coisa julgada,
quando se repete ação que já foi decidida por
sentença, de que não caiba recurso. 

Concessa venia, diversamente do afirmado
pelo ilustre Julgador monocrático, a diversidade
de rito das ações não repele a identidade de
partes, de causa de pedir e de pedido, reveladora
da litispendência, tanto que não é raro que se con-
figure aludido instituto processual em demandas
com procedimentos diferenciados, consoante já
se manifestou o colendo Superior Tribunal de
Justiça, segundo o qual:

Administrativo. Processual civil. Mandado de
segurança. Policial militar do Estado do Rio
Grande do Sul. Promoção. Ação ordinária
ajuizada anteriormente. Litispendência. Omis-
são de fato relevante. Litigância de má-fé.
Recurso ordinário conhecido e improvido.
- 1. O ordenamento jurídico pátrio repudia a
reprodução de ações entre as mesmas partes
para a solução de um único litígio. Prevê
soluções processuais para evitar a prolife-
ração de causas idênticas e, ainda, a possibi-
lidade de decisões divergentes. Nos termos
do art. 301, § 1º, do Código de Processo Civil,

ocorre litispendência quando se reproduz
ação anteriormente ajuizada. 
- 2. Hipótese em que o recorrente, major da
Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul,
ajuizara, anteriormente ao mandado de segu-
rança, ação ordinária em que também buscava
a promoção ao posto de Tenente-Coronel.
- 3. Há identidade de partes em ação ordinária e
mandado de segurança em que o recorrente
busca promoção ao posto de Tenente-Coronel,
pois é o Estado do Rio Grande do Sul - que tem
legitimidade para recorrer ou contra-arrazoar no
mandado de segurança - que irá responder
pelos efeitos patrimoniais da decisão eventual-
mente favorável ao recorrente. 
- 4. Mostra-se correta a decisão que condenou
o recorrente à pena de litigância de má-fé,
tendo em vista que ele omitiu fato relevante ao
julgamento da lide (ter ajuizado, anteriormente
ao mandado de segurança, ação ordinária em
que também buscava a promoção ao posto de
Tenente-Coronel).
- 5. Recurso ordinário conhecido e improvido
(RMS nº 17.407/RS, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, j. em 15.12.2005, DJ de
10.04.2006, p. 230). 

Recurso em mandado de segurança. Admi-
nistrativo e processual civil. Litispendência
entre ação ordinária e ação mandamental.
Ocorrência. Extinção do feito. 
- Constatada a litispendência entre a ação
ordinária anteriormente proposta e a presente
ação mandamental, é de se extinguir o feito,
nos termos do art. 267, V do CPC. 
- Recurso desprovido (RMS nº 18.561/RS,
Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. em
26.04.2005, DJ de 23.05.2005, p. 311).

No mesmo sentido se revelam os julgados
deste eg. Sodalício, inclusive desta colenda 5ª
Câmara Cível, in verbis:

Mandado de segurança. Agravo de instrumento.
Possibilidade. Litispendência. Requisitos. Conti-
nência. Não-ocorrência. Extinção sem julga-
mento de mérito. - O agravo de instrumento é
meio recursal adequado para impugnar a
decisão interlocutória de concessão ou não de
medida liminar em sede de mandado de segu-
rança. Com fulcro no disposto nos arts. 267, §
3º, e 301, § 4º, do Código de Processo Civil, o
conhecimento da litispendência é matéria sobre
cujo pronunciamento é permitido ao juiz fazê-lo
ex officio. O art. 301, § 1º, do Código de
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Processo Civil dispõe que se verifica a
litispendência quando se reproduz ação ante-
riormente ajuizada, sendo que o § 3º acrescenta
que a ação anterior deve estar em curso. No §
2º do mesmo artigo, encontra-se o conceito de
ação idêntica: ‘uma ação é idêntica à outra
quando tem as mesmas partes, a mesma causa
de pedir e o mesmo pedido’. Ante a litispendên-
cia existente entre o mandado de segurança e a
anterior ação ordinária ajuizada, imperiosa se
faz a extinção do processo sem julgamento de
mérito, nos termos do art. 267, V, do Código de
Processo Civil (5ª Câmara Cível, Apelação Cível
nº 1.0024.06.930756-9/001, Rel.ª Des.ª Maria
Elza, j. em 22.06.2006, DJ de 04.08.2006).

Ação ordinária - Litispendência - Mandado de
segurança - Anterior impetrado com o mesmo
objetivo final da ação declaratória - Extinção do
processo - Sentença confirmada. - Se há clara
identidade entre o mandado de segurança e a
ação declaratória, que possui a mesma causa
de pedir, consubstanciada, segundo a apelante,
nas irregularidades existentes na proclamação
do resultado do concurso público, e se pre-
sentes os demais requisitos legais dessa iden-
tidade, é de se reconhecer a litispendência,
impondo-se a extinção do processo sem julga-
mento do mérito, nos termos do art. 267, V, do
CPC. Não se pode confundir causa de pedir
com fundamentos para a causa de pedir (1ª
CC, Apelação Cível nº 1.0024.03.111594-2/001,
j. em 14.06.2005, DJ de 1º.07.2005).

Ação ordinária com pedido de antecipação de
tutela - Estado de Minas Gerais - Polícia Civil -
Litispendência. - Configura-se a litispendência
da ação, tendo em vista que há coincidência
com a causa de pedir, pedido e as partes desta
ação, com o mandado de segurança (art. 471,
CPC) (7ª Câm. Cível, Apelação Cível nº
1.0000.00.350540-1/000, Rel. Des. Edivaldo
George dos Santos, j. em 30.09.2003, DJ de
23.10.2003).

Outrossim, lúcida é a lição de Humberto
Theodoro Júnior acerca dos prejuízos processuais
que podem ser causados pela litispendência:

Com o instituto da litispendência, o direito
processual procura: 
a) evitar o desperdício de energia jurisdicional
que derivaria do trato da mesma causa por
parte de vários juizes; e 

b) impedir o inconveniente de eventuais pro-
nunciamentos judiciários divergentes a
respeito de uma mesma controvérsia jurídica
(in Curso de direito processual civil: 34. ed.,
Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 235/236). 

Definitivamente, a presente ação manda-
mental configura-se como ação idêntica àquela
ajuizada anteriormente pelo impetrante, denomi-
nada ação ordinária, verificando-se, portanto, o
risco de decisões contraditórias acerca da mesma
matéria posta em litígio, razão pela qual há que
ser acolhida a prefacial de litispendência.

Quanto à alegada litigância de má-fé
deduzida nas razões de apelo, esta não resta
configurada na espécie. 

Assinala-se que consolida a litigância de
má-fé: deduzir pretensão ou defesa contra texto
expresso de lei; alterar a verdade dos fatos;
usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
opor resistência injustificada ao andamento do
processo; proceder de modo temerário em
qualquer incidente ou ato do processo; provo-
car incidentes manifestamente infundados; ou,
ainda, interpor recurso com intuito manifesta-
mente protelatório, consoante preconizam os
incisos I a VII do art. 17 do CPC. 

Ao comentar esse dispositivo, Celso
Agrícola Barbi ensina que se deve atentar se
houve “intenção malévola” da parte, porquanto
“só se pune a conduta lesiva quando inspirada
na intenção de prejudicar”, ou seja, na má-fé ou
dolo, devendo-se registrar que o dolo e a culpa
não se presumem, sendo necessário à sua fixa-
ção que se manifestem de modo claro e evi-
dente, além da imprescindibilidade de que
sejam localizados nos debates, e não nos fun-
damentos jurídicos expostos no processo,
porquanto é impossível que se negue à parte o
direito de pleitear uma interpretação que lhe
pareça mais correta e favorável à causa
(Comentários ao Código de Processo Civil, Rio
de Janeiro: Forense, v. 1, p. 178). 

Pondera, por seu turno, o mesmo Proces-
sualista Humberto Theodoro Júnior, que, “para
os fins do artigo 17, é preciso que o litigante
adote intencionalmente conduta maliciosa e
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desleal” (Código de Processo Civil anotado, p.
13), sendo nesse sentido a orientação da
jurisprudência pátria ao assentar que, “para que
o litígio seja de má-fé, é indispensável a prova,
estreme de dúvida de qualquer das hipóteses do
artigo 17 do CPC (Adcoas, 1987, nº 115.339).

Acresça-se que as infrações previstas no
art. 17 do Estatuto Processual não devem ser
analisadas com rigor objetivo, pois, do contrário,
todo aquele que tivesse perdido a demanda seria
considerado ímprobo litigante.

Ante tais conceitos, só se pode reputar
litigante de má-fé a parte que, maliciosamente,
adultera a verdade dos fatos com o fim de obter
vantagem material ou processual indevida,
deixando de proceder, como de seu dever, com
lealdade e boa-fé, opondo resistência injustifi-
cada ao andamento do feito, o que, de fato, não
ocorre in casu. 

Ao impulso de tais considerações, em
reexame necessário, acolho a prefacial de
litispendência e, em conseqüência, dou provi-
mento à apelação manejada, reformando-se a
sentença fustigada, para extinguir o processo,
sem resolução de mérito, a teor do contido no
art. 267, V, do CPC, dada a ocorrência de
litispendência. 

Sem honorários advocatícios, por inca-
bíveis, na espécie. 

Custas, processuais e recursais, pelo
apelado. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Nepomuceno Silva e
Cláudio Costa. 

Súmula - ACOLHERAM A PRELIMINAR
E DERAM PROVIMENTO PARA EXTINGUIR O
PROCESSO, NO REEXAME NECESSÁRIO.

-:::-

PENHORA - FATURAMENTO DE EMPRESA - POSSIBILIDADE - DEPOSITÁRIO - PLANO DE
ADMINISTRAÇÃO - NECESSIDADE - DEPOSITÁRIO ADMINISTRADOR - NOMEAÇÃO PELO

JUIZ - ARTS. 677, 678 E 719 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Ementa: Agravo de instrumento. Ação de execução de sentença. Penhora sobre rendimento da
empresa executada. Possibilidade de nomeação de depositário pelo juiz. Pedido procedente.

- É possível a penhora sobre a renda da empresa executada quando inexistem outros bens
passíveis de penhora ou, se existem, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar
o crédito demandado, sendo essencial a indicação de depositário que apresentará o plano de
administração, bem como que o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o
exercício da atividade empresarial da devedora. 

- Recaindo a penhora sobre faturamento ou renda da empresa, ao juiz cabe a nomeação de um
administrador (art. 678), podendo o magistrado indicar pessoa de sua confiança na impossi-
bilidade de nomeação das partes.

AGRAVO N° 1.0024.00.063027-7/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agravante: Simone do
Carmo Vieira - Agravada: Casa Verde Amarelo Ltda. - Relator: Des. DÍDIMO INOCÊNCIO DE PAULA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª
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, 9 de novembro de 2006.
- Dídimo Inocêncio de Paula - Relator.
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Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Dídimo Inocêncio de Paula -
Trata-se de agravo de instrumento com pedido
de efeito suspensivo aforado contra r. decisão
do digno Juiz de Direito da 17ª Vara Cível da
Comarca de Belo Horizonte/MG (anexada às f.
10/10-v.-TJ), prolatada nos autos da ação de
execução promovida por Simone do Carmo
Vieira em face de Casa Verde e Amarelo Ltda. 

Combate a agravante a decisão proferida
pelo douto Julgador a quo, que indeferiu seu
pedido de penhora do faturamento da agravada
em razão de a mesma ter sido citada por edital,
sendo impossível a nomeação de depositário. 

Despacho de minha lavra às f. 41/42-TJ,
indeferindo o efeito suspensivo rogado, deter-
minando a intimação da curadora especial da
agravada para responder ao recurso, bem
como requisitando informações ao juízo a quo. 

Informações prestadas pelo Juízo a quo
à f. 47-TJ. 

Recurso respondido. 

É o breve relato. 

Conheço do recurso, porquanto tempes-
tivo, estando presentes os demais pressupos-
tos de sua admissibilidade. 

Ausente o preparo, em razão de a agra-
vante estar a litigar sob o pálio da gratuidade de
justiça. 

Cumpre salientar, primeiramente, a pos-
sibilidade de penhora sobre renda de empresa,
que é dinheiro, para fins do disposto no art. 655,
I, do Código de Processo Civil. 

Certo é que venho admitindo a penhora
sobre faturamento de empresa em casos excep-
cionais, especialmente quando esgotados todos
os meios para a localização de outros bens pe-
nhoráveis e se atendidos, cumulativamente, três
requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se
os tiver, sejam esses de difícil execução ou insu-

ficientes a saldar o crédito demandado, b) haja
indicação de administrador e esquema de paga-
mento (CPC, arts. 678 e 719) e c) o percentual
fixado sobre o faturamento não torne inviável o
exercício da atividade empresarial.

Dessarte, inexiste óbice na penhora de
renda de pessoa jurídica, uma vez que o próprio
CPC prevê a possibilidade de constrição até
mesmo do estabelecimento comercial (art. 677).

Aliás, este vem sendo o entendimento
dos tribunais: 

Desde que fixada proporcionalmente e não se
inviabilize a atividade econômica da empresa,
tem se admitido, em caráter excepcional, a
penhora sobre faturamento da empresa (STJ
- 3ª Turma, HC 17.528-SP - AgRg, Rel.ª Min.ª
Nancy Andrighi, j. em 28.08.01, negaram
provimento, v.u., DJU de 08.10.01, p. 209).

Também o egrégio Superior Tribunal de
Justiça já se manifestou sobre o tema: 

Admite-se (a penhora de renda diária de
empresa), todavia, em situações excep-
cionais, em que o débito exeqüendo ultra-
passe o valor dos bens oferecidos à penhora,
ou quando tais bens se mostrem ineficazes à
garantia do juízo, valendo, ainda, destacar a
hipótese em que o débito exeqüendo não
possa ser satisfeito de outro modo. 
(...) 
Na espécie, a questão há de ser tratada, sobre-
tudo, em obséquio da garantia do exeqüente e
da máxima eficácia da prestação jurisdicional...
(STJ, REsp 279580/SP, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, julgado em 25.02.2002).

No mesmo sentido este Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais: 

Penhora - Renda - Pessoa jurídica - Voto ven-
cido. - A penhora de 20% (vinte por cento) da
renda de prestadora de serviço, condicionada
ao limite máximo do quantum executado,
além de atender à ordem de nomeação pres-
crita pelo art. 655 do CPC, não constitui
embaraço ao funcionamento da empresa e
nem se equipara a ato de alienação, vedada
em execução provisória (TJMG, 2ª Câmara
Cível, AgInst 0219077-4, Rel. Des. Almeida
Melo, julgado em 05.11.1996).
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E o eminente Des. Belizário de Lacerda: 

Penhora - Faturamento da empresa - Possibi-
lidade. - Admite-se a constrição sobre a renda da
pessoa jurídica, averiguando-se o caso concreto,
após o exame do patrimônio do devedor e a
constatação de que não há outros bens a serem
penhorados, e a avaliação da possibilidade da
penhora do faturamento da empresa, sem a
inviabilização de suas atividades (TJMG, 6ª
Câmara Cível, AgInst 0365466-2, Rel. Juiz
Belizário de Lacerda, julgado em 25.04.2002).

E não se argumente inexista situação
extraordinária a legitimar a incidência da cons-
trição sobre a renda da executada. 

Observe-se que, in casu, não existem
outros bens passíveis de penhora, porquanto
os únicos bens encontrados, além de não satis-
fazerem a totalidade do crédito, configuram
objetos de venda da executada, o que poderia
trazer problemas para a continuidade dos
serviços da mesma. Ressalto que tal afirmação
em momento algum restou rechaçada pela
curadora especial nomeada pelo Juízo a quo
em sua peça de defesa. 

Neste tempo, imprestáveis os bens
disponíveis para a garantia do juízo, é de se
presumir que inexiste garantia eficaz à
prestação jurisdicional, por outro modo não
podendo ser satisfeito o interesse do credor. 

Todavia, determinada a penhora sobre a
renda da empresa, recomenda-se que recaia
sobre um percentual que não possa vir a preju-
dicar a retirada de capital de giro, inviabilizando
o exercício de suas atividades, considerando-
se as peculiaridades de cada caso. 

Forçoso admitir que o percentual de 15%
sobre o faturamento da empresa requerido pela
agravante não dificulta o funcionamento da
mesma. 

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais:

Penhora - Faturamento da empresa - Possibi-
lidade. - Admite-se a constrição sobre a renda
da pessoa jurídica, averiguando-se o caso con-

creto, após o exame do patrimônio do devedor
e a constatação de que não há outros bens a
serem penhorados, e a avaliação da possibili-
dade da penhora do faturamento da empresa,
sem a inviabilização de suas atividades (TJMG,
6ª Câmara Cível, AgInst 0365466-2, Rel. Juiz
Belizário de Lacerda, julgado em 25.04.2002).

Agravo de instrumento. Ação de execução.
Penhora sobre o faturamento da executada.
Pertinência. Percentual. Razoabilidade.
- Admite-se a penhora sobre o faturamento da
empresa em casos excepcionais, como
naqueles em que não se encontram bens do
devedor ou o mesmo não os oferece à cons-
trição, devendo-se limitar a mesma a uma
porcentagem que não inviabilizaria o seu fun-
cionamento (TJMG, Agravo de Instrumento nº
466.668-2, 3ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª
Albergaria Costa, j. em 1º.09.2004). 

Ademais, o percentual aqui fixado se
enquadra nos lindes fixados pelo STJ, que esta-
beleceu que a penhora, nestes casos, não pode
ultrapassar “vinte por cento do faturamento de
qualquer negócio” (STJ - 1ª Turma, Medida
Cautelar 2.753-SP, Rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, j. em 20.9.01, julgaram procedente,
v.u., DJU de 5.11.01, p. 79). 

É possível a penhora paulatina de faturamento
da empresa, desde que não resulte em prejuízo
às suas atividades cotidianas. Limite de valor
determinado, em face do montante em execução
(2º TACivSP, 10ª Câm., Ag 631225-0/6, Rel. Des.
Soares Levada, v.u., j. em 24.05.2000).

Feitas essas considerações a respeito da
possibilidade de penhora do faturamento da
empresa no caso em comento, impõe-se analisar
ainda a controvérsia sobre a alegada impossibili-
dade de nomeação do depositário-administrador
pelo julgador.

Sustenta a agravante que requereu a
penhora do faturamento da empresa devedora,
tendo sido indicada pelo MM. Juiz como
depositária, com o qual discordou, em razão de
encontrar-se em outro Estado da Federação,
sendo impossível assumir referido encargo.
Ressalta ter requerido que outro fosse nomea-
do como depositário pelo Juiz, nos termos do
art. 678 do CPC, o que foi indeferido. 
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Sobre o tema, dispõe o CPC em seus
arts. 677 e 719: 

Art. 677 - Quando a penhora recair em esta-
belecimento comercial, industrial ou agrícola,
bem como em semoventes, plantações ou
edifício em construção, o juiz nomeará um
depositário, determinando-lhe que apresente
em 10 (dez) dias a forma de administração. 
§ 1º - Ouvidas as partes, o juiz decidirá. 
§ 2º - É lícito, porém, às partes ajustarem a
forma de administração, escolhendo o
depositário; caso em que o juiz homologará
por despacho a indicação. 

Art. 719 - Na sentença, o juiz nomeará admi-
nistrador que será investido de todos os
poderes que concernem ao usufrutuário. 
Parágrafo único. Pode ser administrador: 
I - o credor, consentindo o devedor; 
II - o devedor, consentindo o credor.

A partir das previsões legais suscitadas,
se infere que o juiz é que nomeará o deposi-
tário, a menos que as partes acordem de forma
diferente, o que deverá ser homologado judi-
cialmente (art. 677). 

O administrador é auxiliar da Justiça,
assistente técnico nomeado pelo juiz. Pode ser
o próprio credor, acorde o devedor; ou este, de
acordo com o credor (art. 719, parágrafo único,
CPC). 

Contudo, inexistindo acordo entre as
partes quanto à escolha do depositário, não
pode o juiz prejudicar a execução. Nada mais
certo então que o magistrado designe um
depositário/administrador estranho à relação
jurídica formada, sendo impossível entender
serem estritamente binárias as opções de
escolha do julgador, até mesmo pela disposição
de tais hipóteses no Código de Processo Civil,
qual seja no parágrafo único do art. 719, sendo,
pois, regra de exceção do caput. 

Na verdade, entendo ser exigível apenas
que

a escolha do órgão judiciário há de recair em
pessoa ilibada, de notória experiência no
ramo de negócios da empresa e, principal-

mente, disponível. Nenhuma dúvida ou som-
bra, por írrita que seja, se mostra aceitável em
torno desses predicados (ASSIS, Araken de.
Manual do processo de execução. 7. ed.,
Editora Revista dos Tribunais, p. 607).

E nem se argumente que a pessoa a ser
nomeada pelo magistrado deve pertencer aos
quadros da empresa. 

Extrai-se do judicioso voto do Des.
Armando Freire, proferido nos autos do Agravo
de Instrumento nº 436.111-9, ainda no extinto
Tribunal de Alçada de Minas Gerais, que

Sendo lícito às partes ajustarem a forma de
administração e a escolha do depositário e estes
não entrando em consenso, nada mais certo que
o juiz designe um depositário/administrador
estranho aos quadros sociais da devedora (5ª
Câmara Cível, j. em 19.02.2004). 

Da mesma forma é a jurisprudência
deste Tribunal: 

Sociedade comercial - Penhora sobre fatura-
mento - Nomeação de administrador - Plano
de gestão - Providências preliminares. -
Deferida a penhora sobre faturamento de
sociedade comercial, há que, antes da expe-
dição do mandado, ser nomeado o adminis-
trador, pessoa estranha aos quadros da
empresa, o qual apresentará a forma de
gestão e o plano de pagamento (CPC, art.
678, parágrafo único) (TJMG, Agravo de
Instrumento nº 464.511-0, 7ª Câmara Cível,
Rel. Des. Guilherme Luciano Baeta Nunes, j.
em 30.09.2004).

Na hipótese dos autos, então, tenho que o
MM. Juiz deve nomear pessoa de sua confiança
para que prossiga a execução, mormente em se
considerando que não se esgotam no credor e
devedor as possibilidades de nomeação para o
encargo de depositário. 

Pelo exposto, dou provimento ao recurso,
para que, no juízo de origem, nos termos do art.
677 do CPC, seja nomeado outro administrador
à empresa executada e se proceda à penhora no
percentual de 15% sobre o seu faturamento.

Custas recursais, pela agravada. 
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Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Elias Camilo e Hilda Teixeira
da Costa. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

-:::-

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE RESERVA DE BENS
DO ESPÓLIO - NOMENCLATURA DIVERSA - ELEMENTOS INERENTES À PETIÇÃO

DE HERANÇA - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE

Ementa: Agravo. Investigação de paternidade cumulada com pedido de reserva de bens do
espólio. Instrumentalidade das formas. Pedido que se amolda à petição de herança. Possibi-
lidade de cumulação.

- O pedido que traz em sua forma e efeitos os elementos inerentes à petição de herança, mesmo
que sob nomenclatura diversa, deve ser recebido como petição de herança. 

- A cumulação da investigação de paternidade com a petição de herança e reserva de quinhão
hereditário é possível, tendo em vista que o que se almeja é a proteção dos bens referentes à
herança até que seja exaurida a discussão acerca da real filiação do peticionário. 

AGRAVO N° 1.0024.05.694480-4/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agravante: Espólio de
Rizzio Pinto - Agravada: Lorena Evangelista Araújo - Relatora: Des.ª VANESSA VERDOLIM HUDSON
ANDRADE 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª
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, 21 de novembro de 2006.
- Vanessa Verdolim Hudson Andrade - Relatora. 

Notas taquigráficas 

Assistiu ao julgamento, pelo agravante, a
Dr.ª Maria Ignês da Cunha Pereira França
Magalhães. 

A Sr.ª Des.ª Vanessa Verdolim Hudson
Andrade - Trata-se de agravo de instrumento pro-
posto pelo espólio de Rizzio Pinto contra Lorena
Evangelista Araújo, visando à reforma da decisão
do Juiz de primeiro grau, de f. 189-v. (f. 226-TJ),
que determinou a reserva de bens em favor de
Lorena Evangelista Araújo, como filha do de cujus.

Em suas razões recursais, o agravante
alega que a agravada está registrada sob filiação
de pessoa diversa da do falecido e que somente
poderia pleitear a herança em crivo depois de
retificado seu registro civil. Ademais, informa que
em sua peça processual não existe cumulação
da ação proposta com “petição de herança”,
razão pela qual não se pode admitir a reserva de
bens a seu favor.

Agravo recebido à f. 273, no efeito devo-
lutivo, quando concedida vista à agravada para
apresentação de resposta. 

Contraminuta colacionada às f. 276/280,
em que a agravada refuta as alegações recur-
sais e assevera ser comprovadamente filha do
falecido, pelo que a simples existência de pater-
nidade registral não impede a propositura de
ação de investigação de paternidade. 

A Procuradoria-Geral de Justiça, por inter-
médio do d. Procurador, opinou às f. 283/286 no
sentido de desprovimento do recurso.
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Conheço do agravo de instrumento, pre-
sentes os pressupostos de sua admissibilidade. 

O que se extrai dos autos é que o pre-
sente recurso objetiva desconstituir a ordem
judicial de reserva de bens do espólio em favor
da agravada, Lorena Evangelista Araújo, que
pleiteia seu quinhão hereditário em face de sua
condição de filha do de cujus. 

A agravada ajuizou ação de investigação
de paternidade, em que cumula pedidos de
pensão alimentícia e anulação e retificação de
assentamento de registro civil. A cópia da ação
em crivo se faz presente nos autos, às f. 23/27-
TJ. Naquela oportunidade, a agravada ainda
protocolou petição na ação de inventário de
Rizzio Pinto, em que peticionava fossem reser-
vados bens referentes a seu quinhão como
herdeira necessária (f. 19/20-TJ). 

O espólio agravante assevera que a pre-
tensão da agravada não pode prosperar, tendo
em vista que a ação de reconhecimento de filiação
não traz pedido expresso de “petição de herança”,
e, mesmo se trouxesse, este não poderia pros-
perar, tendo em vista que entende o agravante ser
impossível a cumulação desses dois pedidos.

De início, insta salientar acerca do insti-
tuto da petição de herança. Sua conceituação,
nas palavras de Sílvio Rodrigues, pode ser
dada como a ação que: 

... pode ser intentada pelo herdeiro, com a
finalidade de ser reconhecido o seu direito
sucessório, e obter, conseqüentemente, a
restituição da herança - no todo ou em parte -
de quem a possua, na qualidade de herdeiro,
ou mesmo sem título (in Direito civil, 25. ed.
Ed. Saraiva, 2002, v. VII, p. 87).

No mesmo sentido, Nelson Nery Junior
esclarece que: 

O direito de petição de herança é exercido por
ação dirigida contra quem possua ilegitima-
mente a herança. Por ela busca o herdeiro, não
contemplado na partilha, obter sua quota parte
na herança (in Código Civil anotado, 2. ed.
Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 801).

Os trechos trasladados alhures explicitam
o que o Código Civil transparece com clareza: a
petição de herança é meio hábil para se buscar
o direito hereditário desrespeitado no inventário
que exclui herdeiro legítimo. É a exata hipótese
a ser subsumida ao caso concreto.

A peça inicial de investigação de pater-
nidade indica provas da filiação da autora, e a
petição intentada na ação de inventário, por sua
vez, traz efetivo pedido de inclusão da autora
como herdeira do de cujus. 

O pedido central da agravada, mesmo que
não intentado sob a alcunha de “petição de he-
rança”, traz todos os elementos desse ato, pelo
que os pedidos da herdeira tomam as formas do
instituto ora debatido. É o que se entende pela
instrumentalidade das formas, tema processual
amplamente sustentado pelos mais reconhecidos
doutrinadores, como Cândido Rangel Dinamarco
e Humberto Theodoro Júnior.

O que importa, nessa esteira de racio-
cínio, é colocar o processo em seu devido lugar,
evitando-se os males gerados pelo processua-
lismo exacerbado. Ademais, os meios utilizados
pela agravada se encontram em consonância
com a legislação pátria, de modo que a via elei-
ta para a reserva do quinhão a que faz jus a
herdeira é própria e cabível dentro dos limites
da sua pretensão. 

No que tange à possibilidade de cumu-
lação dos pedidos de investigação de pater-
nidade e reserva de quinhão, mormente o que
se chamaria de “petição de herança”, entendo
que tampouco merecem prosperar os funda-
mentos do recurso, pelos mesmos motivos. 

A herdeira indica nos autos a prova que
instruiu a alegação de que é descendente do fale-
cido e comprovou o ajuizamento da ação investi-
gatória, cumprindo com o ônus imposto pela lei
processual civil, que incumbe o dever de prova
àquele que alega fato constitutivo de direito.
Ademais, o espólio resistiu à pretensão da
agravada, de forma que a medida acautelatória
cabível no intuito de proteger o quinhão pleiteado
é mesmo a reserva de bens do espólio. É o sen-
tido da orientação jurisprudencial:
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A causa finalis perquerida na investigatória
cumulada com petição de herança, por si,
legitima a pretensão ínsita no poder geral de
cautela, conferido ao magistrado no art. 798
do CPC, fazendo induvidosamente neces-
sária a reserva de quinhão, para o pleno exer-
cício da jurisdição, ao possibilitar que, se jul-
gada procedente a investigatória cumulada
com petição de herança, a decisão possa ser
executada na inteireza, evitando-se providên-
cias inócuas... (AG 22.934/3, da 3ª Câmara
Cível do TJMG, Rel. Des. Murilo Pereira). 

A decisão ora vergastada não gera pre-
juízo algum aos demais herdeiros, pelo que,
caso reste desconfigurada a prova de paterni-
dade trazida pela agravada, os bens reser-
vados poderão ser objeto de nova partilha.
Observa-se que a ordem judicial foi no sentido
de reserva dos bens referentes ao quinhão
pleiteado e que em momento algum os bens
reservados foram entregues à peticionaria, que
os receberá tão-somente caso o espólio não
logre êxito em elidir o direito ora pretendido. 

Corrobora com o entendimento aqui expos-
to a jurisprudência unânime deste Tribunal: 

Ação anulatória de registro civil de nascimen-
to c/c investigação de paternidade e petição
de herança - Cumulação - Possibilidade. - Não
há no ordenamento jurídico pátrio qualquer
dispositivo legal a impedir a investigação de

paternidade que contrarie anterior registro de
filiação legítima. Obviamente, mister se faz o
processo contencioso objetivando a anulação
do questionado registro, o que tanto pode
ocorrer em ação prévia ou em cumulação com
a própria ação investigatória. Declarada a
paternidade, surge para o autor, como conse-
qüência lógica, o direito de herança (Apelação
Cível nº 1.0000.00.335919-7/000, Rel. Des.
Wander Marotta). 

Nesse sentido, não restam dúvidas acer-
ca da possibilidade do pedido e regularidade
formal do pleito, razão pela qual a decisão ora
vergastada deve prevalecer, pois dotada de
fundamentação jurídica que converge para apli-
cação na situação fática explicitada nos autos. 

Diante do exposto, nego provimento ao
agravo e mantenho na íntegra a decisão recorrida.

Custas recursais, ex lege. 

O Sr. Des. Armando Freire - De acordo. 

O Sr. Des. Corrêa de Marins - De acordo. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO. 

-:::-

INSOLVÊNCIA - DEVEDOR - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - PRESUNÇÃO LEGAL -
ART. 750 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECLARAÇÃO - POSSIBILIDADE

Ementa: Embargos. Insolvência. Devedor carente de bens penhoráveis. Declaração.
Possibilidade. 

- A corrente que admite a insolvência do devedor carente de bens penhoráveis não carece de
censura. É que o devedor que não tem bens penhoráveis se apresenta insolvente, pois contraiu
dívida apesar de não possuir patrimônio que assegurasse a eventual inadimplência, decerto,
não querida. Trata-se de presunção legal - art. 750, inciso I, do CPC. 

Apelação não provida. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 2.0000.00.489447-1/000 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante:
Cláudio Henriques Graciano - Apelado: Sylpho Bastos Mesquita - Relator: Des. PEREIRA DA SILVA
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Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, incorporando neste o relatório
de fls., na conformidade da ata dos julgamentos
e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2006.
- Pereira da Silva - Relator. 

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Pereira da Silva - Trata-se de
embargos ao pedido de insolvência, opostos
por Cláudio Henriques Graciano, em face de
Sylpho Bastos Mesquita e César Luiz Menezes,
rejeitados para declarar a insolvência do
embargante, nomear administrador e determi-
nar a expedição de editais de convocação de
credores para habilitação de seus créditos. 

O embargante, em suas razões de
apelação às f. 184/190, sustenta que não pos-
sui qualquer bem a ser excutido, e, neste caso,
o procedimento de insolvência com o fito de
comprovar o passivo negativo do devedor
torna-se absolutamente inútil. 

Assim, conclui ser incabível o decreto de
insolvência. 

Contra-razões às f. 192/198. 

Parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, às f. 205/208, pelo desprovimento do
recurso. 

Este, o breve relatório. 

Passo a analisar as razões recursais. 

O exame dos autos revela que o apelante
teve a insolvência declarada a pedido dos
apelados, em face da condição de credores por
título judicial e ausência de bens penhoráveis. 

A ausência de bens penhoráveis do
apelante está provada pelos documentos de f.
08/17 e declaração de f. 64 (autos em apenso). E,

por força desse quadro fático, o apelante sustenta
que a insolvência não pode ser declarada.

O festejado Ernane Fidélis dos Santos,
em sua obra Manual de direito processual civil,
Saraiva, 1996, v. 2, p. 234, faz comentários a
respeito da declaração de insolvência, quando
não houver bens arrecadáveis no patrimônio do
devedor. Anota: 

A jurisprudência não é uniforme quanto à possi-
bilidade de se declarar insolvência, quando não
houver no patrimônio do devedor bens arreca-
dáveis. Há os que sustentam que, não sendo a
declaração de insolvência penalidade ao deve-
dor, não se justifica seu reconhecimento,
podendo não haver bens que respondam pela
dívida; outros, com maior razão, admitem
declaração, ficando o processo suspenso na
fase executória propriamente. 

A corrente que admite a insolvência do
devedor carente de bens penhoráveis não
carece de censura. É que o devedor que não
tem bens penhoráveis se apresenta insolvente,
pois contraiu dívida apesar de não possuir
patrimônio que assegurasse a eventual inadim-
plência, decerto, não querida. 

A presunção de insolvência do devedor
que não possui bens livres e desembaraçados
para nomear a penhora decorre de lei, ou seja,
do artigo 750, inciso I, do CPC, e, não sendo
outra a situação fática dos autos do processo,
não cabe atender ao pedido de reforma da sen-
tença declaratória de insolvência. 

O fato de o processo de insolvência ficar
suspenso na fase executória não impede a
declaração de insolvência. 

Nesse sentido é a jurisprudência do
colendo Superior Tribunal de Justiça: 

Processo Civil. Declaração de insolvência.
Requerimento do credor. Inexistência de bens
arrecadáveis. Interesse de agir. Recurso provido.

- I - Tem o credor interesse na declaração de
insolvência do devedor, mesmo que não existam
bens passiveis de arrecadação, visto que o con-
curso universal alcançará não apenas os bens
presentes do devedor, mas também os futuros. 
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- II - A inexistência de bens arrecadáveis apenas
impõe a suspensão da ação, enquanto persistir
esse estado (REsp 78.966/DF. Relator: Ministro
Sálvio de Figueiredo Teixeira).

Com tais considerações, nego provimen-
to ao recurso aviado, mantendo inalterada a
bem-lançada sentença, da lavra do conceituado
Juiz Raimundo Messias Júnior, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. 

Custas recursais, na forma da lei, pela parte
apelante, ficando suspensa a exigibilidade de tais
encargos, nos termos do art. 12 da Lei Federal
1.060/50, visto que beneficiário da Justiça Gratuita.

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Evangelina Castilho Duarte
e Roberto Borges de Oliveira. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PROGRAMA DE COMPUTADOR - LICENCIAMENTO - VARIAÇÃO
CAMBIAL - DÓLAR - CLÁUSULA - NULIDADE - ART. 104, III, DO CÓDIGO CIVIL/2002 - ART. 6º DA LEI
8.880/94 - TEORIA DA IMPREVISÃO - INAPLICABILIDADE - INPC - SUBSTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE

Ementa: Revisão contratual. Contrato de licenciamento de uso de software. Desnecessidade de
ocorrência de fato imprevisível. Atualização fixada com base na variação cambial do dólar
norte-americano. Nulidade configurada. Obediência à Lei 8.880/94. Substituição pelo INPC.

- É possível, ante a verificação de nulidade de pleno direito, a intervenção do Poder Judiciário
na relação contratual, não havendo falar em ocorrência de fato imprevisível como requisito de
revisão das cláusulas pactuadas pelos litigantes. Dicção do art. 6º da Lei 8.880/94: “é nula de
pleno direito a contratação do reajuste vinculado à variação cambial, exceto quando expres-
samente autorizado por lei federal e nos contratos de arrendamento mercantil celebrados entre
pessoas residentes e domiciliadas no País, com base em captação de recursos provenientes
do exterior”. Não se tratando de arrendamento mercantil ou de hipótese legal permissiva, mas
de licenciamento de uso de software, a cláusula contratual que se vincula à variação do valor
da moeda estrangeira é nula de pleno direito. Hipótese de adoção da substituição do dólar por
um índice que reflita a real variação da moeda brasileira: INPC/IBGE.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0707.01.043712-7/001 - Comarca de Varginha - Apelante: Sycad
Systems Informática Ltda. - Apelada: Mega Metalúrgica Ltda. - Relator: Des. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, na conformidade da ata dos
julgamentos e das notas taquigráficas, à unani-
midade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2006. -
José Antônio Braga - Relator.

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. José Antônio Braga - Cuida-se
de recurso de apelação interposto por Sycad

Systems Informática, nos autos da ação revisio-
nal de contrato ajuizada por Mega Metalúrgica,
tendo em vista o seu inconformismo com os ter-
mos da r. sentença de f. 155/158, que, com fun-
damento no art. 1º do Decreto-lei nº 857/69 e no
art. 6º, V, da Lei 8.078/90, julgou procedente a
ação para declarar sem efeito a cláusula do
contrato que vincula à variação do valor da
moeda estrangeira as prestações vencidas a
partir de abril de 2001, determinando seja ado-
tado o INPC para a atualização monetária do
valor das referidas prestações, e condenou a ré
no pagamento das custas e honorários advo-
catícios arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais). 
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A parte apelante clama, às f. 162/167,
pela reforma da sentença para julgar a ação
totalmente improcedente, com condenação da
autora no pagamento de custas e honorários
advocatícios. 

Contra-razões ausentes, prazo decorrido
in albis. 

Preparo regular à f. 167-v. 

Conheço do recurso, porquanto pre-
sentes os pressupostos de admissibilidade. 

Passo à análise meritória do feito, em
face da inexistência de preliminares. 

As partes litigantes avençaram contrato
de licenciamento de uso de software com
estipulação de pagamento das prestações vin-
culadas ao dólar norte-americano. 

Ao argumento de estar impossibilitado -
diante da súbita elevação da moeda estrangeira
em relação à moeda nacional - de arcar com
prestações contratuais, a parte apelada inten-
tou a presente ação revisional de contrato. 

A sentença julgou procedente o pedido
inicial, declarando sem efeito a cláusula do con-
trato que vincula à variação do valor da moeda
estrangeira as prestações vencidas, determi-
nando seja adotado o INPC. 

A parte apelante pede a reforma da sen-
tença, aduzindo que o contrato tem apenas sua
base em dólares norte-americanos, sendo a
conversão em reais acordada para a data do
pagamento. 

A recorrente clama pela observância do
pacta sunt servanda e pela mitigação da teoria
da imprevisão. 

A parte apelante aponta também a
inocorrência de desvalorização da moeda
norte-americana, uma vez que o período de
vigência do contrato teria sido marcado pela
estabilidade econômica, para justificar a inapli-
cação da teoria da imprevisão. 

A parte apelante infere que o contrato firma-
do fixou a cotação do dólar em R$1,97, para cada
US$1,00, e somente na hipótese de variação infe-
rior ou superior a 3% (três por cento), haveria alte-
ração da cotação, configurando, portanto, cláusula
de valor ambivalente. 

Por fim, a apelante lembra ser distribuidora
de software importado, necessitando remeter
royalties em moeda estrangeira, termos em que
estaria justificada a necessidade de estipulação
de indexador contratual em dólar mericano. 

Inicialmente, fazem-se necessários
alguns comentários acerca da teoria da impre-
visão - utilizada como fundamento no recurso
da parte apelante. 

Arnoldo Medeiros da Fonseca, após con-
siderar a excepcionalidade da teoria da impre-
visão, alista como condições para que o devedor
tenha em seu favor a dita teoria:

a) alteração radical no ambiente objetivo exis-
tente ao tempo da formação do contrato,
decorrente de circunstâncias imprevistas e
imprevisíveis; 
b) onerosidade excessiva para o devedor e não
compensada por outras vantagens auferidas
anteriormente ou ainda esperáveis, diante dos
termos do ajuste;
c) enriquecimento inesperado e injusto para o
credor, como conseqüência direta da super-
veniência imprevista (Caso fortuito e teoria da
imprevisão. 3. ed. Forense,1958, p. 244).

Maria Helena Diniz afirma que: 

A depreciação da moeda e outros não cons-
tituem fatos imprevistos, nem riscos anor-
mais, justificadores da aplicação da norma
acolhedora da teoria da imprevisão (Tratado
teórico e prático dos contratos. São Paulo:
Saraiva, 1993, v. 1, p. 173). 

Com muita clareza sobre o tema, lecionou
o professor Jefferson Daibert:

Entretanto, o que é necessário, indispensável e
vital à sobrevivência da Teoria da Imprevisão ou
Superveniência é que ocorram fatos de tal
ordem, acontecimentos extraordinários de tal
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alcance que determinem a dificuldade intrans-
ponível do contratante devedor, tornando a obri-
gação excessivamente onerosa, tendo como
conseqüência - para o credor - um proveito ines-
perado e excessivo (Dos contratos. 4. ed., atual.
pelo Magistrado Edson Aguiar de Vasconcelos,
Forense, p. 14).

Aí se encontra o aspecto central da
questão. Para a aplicação dessa teoria,
necessário que houvesse as conseqüências
apontadas para as duas partes contratantes,
quais sejam: dificuldade intransponível para o
devedor cumprir com a sua parte, o proveito
inesperado e excessivo para o credor. 

In casu, não se vislumbram as condicio-
nantes para aplicação da teoria da imprevisão;
entretanto, a hipótese é mesmo de intervenção
do Judiciário, conforme se verificará adiante. 

Frisa-se ser possível, na verificação de nuli-
dade de pleno direito, intervenção do Poder Judi-
ciário na relação contratual, não havendo falar em
ocorrência de fato imprevisível como requisito de
revisão das cláusulas pactuadas pelos litigantes. 

Nesse ponto, é cabível remição ao art.
104 do Código Civil, que, em seu inciso III,
condiciona a validade do negócio jurídico à
forma prescrita ou não defesa em lei. 

A Lei Federal nº 8.880, de 24.05.94, traz,
em seu art. 6º, exceção à regra geral da
proibição de reajuste com base na variação
cambial. Tratando-se de norma de exceção,
fixa-se a exegese que deve ser restrita. 

No caso em análise, o contrato - que
prevê a variação cambial - avençado entre as
partes está sob a égide do art. 6º da retromen-
cionada lei, que determina a nulidade de pleno
direito da contratação do reajuste vinculado à
variação cambial, salvo quando expressamente
autorizado por lei federal e no arrendamento
mercantil celebrado entre pessoas residentes e
domiciliadas no País, com base em captação
de recursos provenientes do exterior. 

Assim, não sendo o contrato em apreço de
arrendamento mercantil, impossível adotar forma
de atualização baseada na variação cambial sem
expressa previsão legal - o que não ocorre no
caso -, bastando lembrar que a própria cláusula
contratual não menciona qualquer dispositivo
legal que autorize tal ajuste.

É nesse sentido precedente do Superior
Tribunal de Justiça: 

Contrato de compra e venda de veículo.
Reajuste pela variação cambial. Lei 8.880/94. 
- 1. Após a entrada em vigor da Lei 8.880/94, é
vedada a contratação de reajuste pela variação
cambial, salvo nas hipóteses nela previstas. 
- 2. Recurso especial não conhecido (REsp
473.855/SP, Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ de 25.08.2003, p. 303).

Fixa-se que, sendo o contrato posterior à vi-
gência da referida lei e não se tratando de arrenda-
mento mercantil ou de hipótese legal permissiva,
mas de licenciamento de uso de software, a cláu-
sula em que se arrima a empresa recorrente é nu-
la de pleno direito, por força do art. 6º da Lei
8.880/94. 

Dessa forma, não se pode admitir que o
valor das prestações impostas à autora/parte
apelada esteja atrelado à variação da moeda
norte-americana, devendo ser adotada a substi-
tuição do dólar por um índice que reflita a real
variação da moeda brasileira, qual seja o INPC. 

Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso, mantendo-se as disposições sen-
tenciais - inclusos os ônus sucumbenciais. 

Custas recursais, pela parte apelante. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Osmando Almeida e Pedro
Bernardes. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-
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SERVIDOR PÚBLICO - MILITAR - CARGO PÚBLICO - ACUMULAÇÃO REMUNERADA -
COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS - POSSIBILIDADE - ART. 37, XVI, DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ementa: Servidor público militar. Acumulação de cargos públicos. Enfermeiro. Compatibilidade
de horários. Possibilidade. Sentença confirmada.

- O art. 37, XVI, da Constituição Federal, que trata da acumulação de cargos públicos, bem
como traz suas exceções, aplica-se aos servidores públicos militares.

- A Constituição Federal excepciona a regra da inacumulabilidade remunerada de cargos públicos,
admitindo a acumulação de dois cargos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas,
desde que haja compatibilidade de horários e seja observado o teto constitucional.

Em reexame necessário, confirma-se a sentença, prejudicado o recurso voluntário.

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO N° 1.0024.04.288546-7/001 - Comarca de Belo
Horizonte - Remetente: Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belo Horizonte -
Apelante: Estado de Minas Gerais - Apelada: Nívia Maria de Barcelos - Relator: Des. KILDARE
CARVALHO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, incorporando neste o relatório
de fls., na conformidade da ata dos julgamentos
e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM CONFIRMAR A SENTENÇA, NO
REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O
RECURSO VOLUNTÁRIO. 

Belo Horizonte, 16 de novembro de 2006.
- Kildare Carvalho - Relator.

Notas taquigráficas 

Proferiu sustentação oral, pela apelada, o
Dr. Ruy Xavier de Aguiar. 

O Sr. Des. Kildare Carvalho - Trata-se de
reexame necessário, bem como de recurso de
apelação interposto em face da r. sentença pro-
ferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Belo Horizonte, que, nos
autos da ação declaratória ajuizada por Nívia
Maria de Barcelos contra o Estado de Minas
Gerais, julgou procedente o pedido inicial, para
declarar o direito da autora de acumular dois car-
gos públicos, ambos no setor de enfermagem,
sendo um na Polícia Militar e o outro no Núcleo

de Cirurgia Ambulatorial do PAM, na Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte.

Alega o apelante que a exceção contida
no art.37, XVI, da Constituição Federal não se
aplica à autora, já que, antes de ser enfermeira,
é ela considerada militar, pertencendo aos
quadros da PMMG para todos os fins. Sustenta
que está a requerente sujeita a regime de dedi-
cação exclusiva, razão pela qual não lhe é per-
mitida a acumulação de quaisquer cargos.
Invocando ainda os comandos do art.142, § 3º,
II, da CF/88, bem como da Lei Complementar nº
28/93, finaliza requerendo a reforma integral da
r. sentença. 

Conheço da remessa oficial do processo,
bem como do apelo voluntário interposto, pre-
sentes os pressupostos para a sua admissão. 

Versam os autos sobre ação declaratória
que a autora Nívia Maria de Barcelos ajuizou
em face do Estado de Minas Gerais, preten-
dendo ver declarado seu direito de acumular os
dois cargos de enfermeira que atualmente
exerce: um, perante a Polícia Militar, desde 9 de
junho de 2004, no horário de 7 às 12h; e outro,
perante a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, desde 24 de julho de 2000, no
horário de 15 às 19h. 
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Informa que recebeu comunicado do
CAP - Conselho de Administração de Pessoal -
noticiando a suposta ilicitude da acumulação e
oferecendo-lhe prazo de trinta dias para optar
pelo cargo em que iria permanecer, sob pena
de ser transferida para a reserva não remune-
rada (f. 13/15-TJ). 

O MM. Juiz primevo julgou procedente o
pedido, por entender que o dispositivo constitu-
cional que trata da acumulação de cargos públi-
cos é aplicável a todo servidor público, seja ele
civil ou militar. 

Pois bem. 

Em suas razões de recurso, o apelante ful-
cra seu inconformismo em relação à sentença no
argumento principal de que as exceções contidas
no art. 37, XVI, da Constituição Federal não se
aplicam aos militares.

Tal alegação, entretanto, não se encontra
em consonância com o entendimento adotado
pelo Supremo Tribunal Federal, a quem cabe a
interpretação e guarda da Constituição. 

Já em 1995, no julgamento do Mandado
de Segurança nº 22.182, em que o Relator foi o
Ministro Moreira Alves, o Supremo havia
consignado a igualdade entre os servidores
públicos civis e militares, se não, vejamos: 

Mandado de segurança.
- Validade do ato administrativo desta Corte
que condicionou a posse de oficial da reserva
remunerada do Exército, no cargo de Técnico
Judiciário do quadro da Secretaria do Tribu-
nal, à renúncia concomitante aos proventos
da reserva remunerada. O Plenário desta
Corte, recentemente, ao julgar o RE nº
163.204, firmou o entendimento de que, em
face da atual Constituição, não se podem
acumular proventos com remuneração na
atividade, quando os cargos efetivos de que
decorrem ambas essas remunerações não
sejam acumuláveis na atividade.
- Improcedência da alegação de que, em se
tratando de militar que aceita cargo público
civil permanente, a única restrição que ele
sofre é a prevista no § 3º do artigo 142: a de
ser transferido para a reserva. A questão da

acumulação de proventos com vencimentos,
quer se trate de servidor público militar, quer
se trate de servidor público civil, se disciplina
constitucionalmente de modo igual: os
proventos não podem ser acumulados com os
vencimentos. Não sendo os proventos resul-
tantes da reserva remunerada acumuláveis
com os vencimentos do cargo de técnico judi-
ciário, se o impetrante quiser tomar posse
neste, deverá necessariamente optar por sua
remuneração, porquanto não se pode exercer
cargo público gratuitamente, o que implica
dizer que terá de renunciar à percepção dos
proventos resultantes da inatividade militar.
Mandado de segurança indeferido (MS
22.182/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de
10.08.1995).

Essa igualdade, por sua vez, tornou-se
ainda mais expressa e patente após a Emenda
Constitucional nº 18/98, que, alterando a redação
original da Constituição Federal de 1988, suprimiu
os títulos “Dos Servidores Públicos Civis”, que
constava da Seção II do Capítulo VII, e “Dos
Servidores Públicos Militares”, tratados na Seção
III desse mesmo capítulo.

A partir da referida emenda, a Seção II
passou a se referir apenas a “Dos Servidores
Públicos”, e a Seção III consta agora como
“Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal
e dos Territórios”, a meu aviso, não mais distin-
guindo a disciplina de um e de outro. 

Em verdade, a Seção III traz apenas a
expressão “Dos Militares dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios”, a fim de
deixar claro que todos são considerados servi-
dores públicos submetidos às mesmas regras,
isto é, àquelas que se aplicam à Administração
Pública como um todo. 

É evidente, por outro lado, que a carreira
militar tem as suas peculiaridades e, por isso, é
tratada em seção distinta. 

O certo é que, a meu ver, a existência de
algumas normas que distingam os servidores
públicos civis dos militares não implica dizer
que são eles regidos por regras e princípios
absolutamente apartados. 
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Trata-se apenas de uma forma de regular
diferenças, as quais - não há dúvida - são
patentes, e, de certa forma mais ou menos
visível, acontecem de carreira para carreira. 

Não há como negar, por outro lado, que
os servidores públicos militares se encontram
sob o manto das normas dos artigos aplicáveis
aos servidores públicos civis, principalmente as
normas elencadas na Seção I, “Disposições
Gerais”, onde se insere o inciso relativo à regra
da inacumulatividade de cargos públicos. 

Como se sabe, dentro de um mesmo
Capítulo (VII - Da Administração Pública), as dis-
posições gerais lançadas na preliminar Seção I, a
meu aviso, aplicam-se a todas as demais Seções
(II e III). É preciso que se ressalte: onde a lei não
restringe, não cabe ao intérprete restringir.

Saliente-se ainda que, quando a Consti-
tuição quer referir-se, dentro deste capítulo,
apenas ao servidor público civil, assim o faz
expressamente, como no caso do direito à livre
associação sindical (art. 37, VI, CF/88). 

Sobre essas conclusões, também já se
pronunciou este Tribunal: 

Mandado de segurança - Policial militar -
Acumulação de cargo - Professor - Princípio
da acumulação. - O princípio da acumulação
é dirigido ao servidor civil e militar, de modo
que o administrador público deve aplicar a
regra de exceção em favor de ambos
(Apelação nº 243.551-9, Rel. Des. Nilson
Reis, DJ de 11.03.2003).

Portanto, tendo em vista a possibilidade
de aplicação dos comandos do art. 37, XVI,
bem como de suas exceções, tanto ao servidor
público civil como ao militar, volvo à realidade
fática destes autos. 

Como se disse, a apelada exerce os car-
gos de enfermeira na Polícia Militar de 7 às 12h,
de segunda a sexta-feira, além de um plantão
de 24 horas mensal, em final de semana (docu-
mento de f. 11-TJ) e o de enfermeira na
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte no
horário de 15 às 19h (declaração de f. 12-TJ). 

Com efeito, o cumprimento do primeiro
requisito constitucional para a excepcional
situação de acumulação remunerada de cargos
públicos restou sobejamente demonstrado. 

A segunda condição, como se vê dos
contracheques de f. 16-TJ, também restou
atendida, já que os vencimentos da autora não
ultrapassam o teto constitucional, estando, por-
tanto, dentro da hipótese de observância ao dis-
posto no art. 37, XI, da Carta Magna. 

Dessarte, resta analisar se os cargos que
exerce a recorrida são acumuláveis, nos termos
da excepcionalidade prevista no art. 37, XVI, c,
da Constituição Federal. 

Desnecessárias maiores elucidações
para tal desiderato já que, como iniludivelmente
comprovado, a autora exerce simultaneamente,
com compatibilidade de horários e respeitado o
teto constitucional, dois cargos privativos de
profissionais de saúde, com profissões regula-
mentadas, qual seja dois cargos de enfermeira. 

Portanto, estando presente in casu o
preenchimento de todas as exigências constitu-
cionais para a acumulação enquadrada na
exceção do permissivo constitucional, não há
como deixar de reconhecer o direito da apelada.

Com essas considerações, em reexame
necessário, confirmo a r. sentença restando
prejudicado o apelo voluntário. 

Custas, na forma da Lei nº 14.939/2003. 

O Sr. Des. Maciel Pereira - Sr.
Presidente. Registro que estive atento ao pro-
nunciamento da tribuna e peço vista dos autos. 

Súmula - PEDIU VISTAO REVISOR, APÓS
VOTAR O RELATOR, QUE, EM REEXAME
NECESSÁRIO, CONFIRMAVA A SENTENÇA,
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

Notas taquigráficas 

O Sr. Presidente (Des. Kildare Carvalho) - O
julgamento deste feito foi adiado na sessão do dia
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09.11.2006, a pedido do Revisor, após meu voto
como Relator, em reexame necessário, confirman-
do a sentença, prejudicado o recurso voluntário.

Com a palavra o Des. Maciel Pereira. 

O Sr. Des. Maciel Pereira - Sr.
Presidente. Examinando os autos, cheguei à

mesma conclusão de V. Exª., motivo por que o
acompanho. 

A Sr.ª Des.ª Albergaria Costa - De acordo.

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

-:::-

HONORÁRIOS DE ADVOGADO - EXECUÇÃO - DIREITO AUTÔNOMO - ART. 23 DA LEI 8.906/94 -
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - EXPEDIÇÃO DE RPV - VALOR DOS HONORÁRIOS - DESMEM-
BRAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - LEI ESTADUAL 14.699/2003 - RESOLUÇÃO 415/2003 DO TJMG

Ementa: Execução. Requisição de pequeno valor. Impossibilidade de desmembramento do valor
dos honorários. Opção de execução em separado desde o início. Legitimidade do advogado.

- O valor dos honorários não pode ser desmembrado para fins de expedição de RPVs, na medida
em que a lei não permite esse fracionamento.

- Tem o advogado direito de executar, autonomamente, a verba a que foi a outra parte conde-
nada, sendo que, se opta ele pela execução autônoma desde o início, não há que se cogitar de
fracionamento.

AGRAVO N° 1.0024.04.256604-2/002 - Comarca de Belo Horizonte - Agravante: IPSM - Instituto
de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais - Agravados: Maria Consolação Cruz e outros
- Relator: Des. WANDER MAROTTA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª
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, 31 de outubro de 2006. -
Wander Marotta - Relator.

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Wander Marotta - Examina-se
agravo de instrumento interposto pelo IPSM -
Instituto de Previdência dos Servidores
Militares de Minas Gerais contra a r. decisão de
f. 160, que deferiu a expedição de RPV para os

honorários executados pelo advogado de Maria
Consolação Cruz e outros. 

Salienta o recorrente, em síntese, que a
execução foi inicialmente proposta no valor total
devido, não sendo opostos embargos, assina-
lando que o valor executado só poderia ser
pago por via de precatório, não se admitindo a
expedição de requisição de pequeno valor para
o pagamento dos honorários, incluídos na exe-
cução da sentença, tal como se verifica da leitu-
ra do art. 100, § 5º, da CF e do art. 87 do ADCT. 

Foi o recurso recebido em seu efeito
devolutivo (f. 179/180). 

Devidamente intimada, a agravada apre-
sentou contraminuta, pugnando, preliminar-
mente, pelo não-conhecimento do recurso, por
ausência de cópia da decisão agravada e da sua
certidão de intimação, não sendo observado o



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 57, n° 179, p. 35-298, out./dez. 2006 107

disposto no art. 525, I, do CPC. No mérito, bate-
se pela manutenção do decisum (f. 183/190).

A preliminar de não-conhecimento do
recurso não merece acolhida. 

A decisão recorrida é aquela acostada à
f. 160 dos autos - que acolheu o pedido feito
pelo Dr. Helbert Rodrigues Ribeiro, em
08.08.2006, e determinou, em 17.08.2006, a
intimação da autarquia agravante para expedir
RPV no valor de R$1.659,04. A cópia da inti-
mação dessa decisão foi juntada à f. 160 dos
autos (certidão de intimação da decisão no
Diário do Judiciário) e às f. 161 e 170-TJ, onde
foi anexada certidão, informando que o manda-
do de intimação da recorrente foi expedido em
05.09.2006 e juntado aos autos, devidamente
cumprido, em 14.09.2006, cumpridos, assim, os
requisitos elencados no art. 525, I, do CPC. 

No mérito, contudo, não assiste razão ao
agravante. 

Maria Consolação Cruz, Helberth
Rodrigues Ribeiro, Jorge Tadeu da Cruz, Maria
de Lourdes Oliveira, Geraldo Eustáquio da
Cruz, Maria das Graças da Cruz Lemos,
Marlene Celina dos Santos, Maria Cristina
Lamas, Marli Germano da Rocha e Maria de
Lourdes Silva ajuizaram ação ordinária de
cobrança contra o IPSM - Instituto de
Previdência dos Servidores Militares do Estado
de Minas Gerais, objetivando a restituição das
diferenças entre os valores das pensões que
lhes eram devidas e as efetivamente pagas a
partir do óbito dos servidores titulares do plano
previdenciário, respeitada a prescrição qüin-
qüenal. Incluem no pedido a condenação do réu
ao pagamento do valor a ser apurado quando
da liquidação de sentença devidamente corrigi-
do, acrescido das custas e despesas proces-
suais e honorários advocatícios. 

A ação foi julgada procedente e condena-
da a autarquia previdenciária ao pagamento das
“(...) diferenças das pensões devidas, observada
a prescrição qüinqüenal e sua quota parte,
acrescidas de juros de 1% ao mês, a partir da
citação, e atualização monetária”, condenado o

réu, ainda, ao pagamento de honorários fixados
em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (f. 80/84). Este
Tribunal reformou a sentença apenas para
reduzir o valor devido a título de honorários para
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (f. 113/122),
tendo o acórdão transitado em julgado.

A execução dos valores devidos às
autoras foi proposta em 12.12.2005, cobrando-
se quantia de R$88.899,60 (oitenta e oito mil
oitocentos e noventa e nove reais e sessenta
centavos), não incluído, neste valor, o quantum
referente aos honorários. 

Em 26 de setembro de 2005, o advogado
das exeqüentes solicitou fossem seus hono-
rários executados separadamente (f. 125;
130/131), pedindo, em 08.08.2006, a expedição
de RPV para satisfação de seu crédito (f. 158),
tendo sido o pedido deferido pelo Juiz (f. 160). 

Venho entendendo que o valor dos hono-
rários não pode ser desmembrado para fins de
expedição de RPVs, na medida em que a lei
não permite esse fracionamento - art. 100, § 4º,
da CF/88, Lei Estadual nº 14.699/03 e
Resolução nº 415/2003 do TJMG. O caso,
porém, é um pouco diferente - a execução dos
honorários foi, desde o início, proposta sepa-
radamente do valor devido a título de execução
-, tendo o advogado o direito de executar, em
caráter autônomo, a verba que lhe é devida. 

O valor devido ao profissional é inferior a
dois mil reais, não havendo, aqui, parcelamen-
to, devendo ser mantida a decisão que determi-
nou a expedição de RPV para pagamento do
débito de honorários advocatícios de sucum-
bência, no prazo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento da intimação, sob pena de
seqüestro, uma vez que ela obedece aos dita-
mes da lei (f. 160). 

Da leitura do art. 23 da Lei 8.906/94, vê-se
que o advogado tem legitimidade para cobrar e
executar autonomamente os honorários advo-
catícios a que a parte contrária foi condenada. 

O advogado é o detentor do direito de per-
cepção dos honorários, processualmente fixado
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como direito autônomo, o que significa dizer que
pode o advogado, em seu próprio nome, e não em
nome do cliente, pleitear a execução da decisão
no tocante aos honorários, já tendo a jurisprudên-
cia se posicionado no sentido de que:

Os honorários advocatícios a que foi condena-
da a parte vencida pertencem ao advogado da
parte vencedora na demanda judicial, consti-
tuindo-se em direito autônomo, inclusive para
efeito de execução... (Apel. 594113640 - 6ª
Câm. Cív. - TJRS, Rel. Des. Osvaldo Stefanello
- in RJTJRGS 170/305).

In casu, o patrono dos agravados propôs a
execução dos seus honorários em agosto de
2006, sendo que o art. 100 da CF/88 excepciona,
expressamente, verbas de caráter alimentar da
necessidade de observação de ordem cronológica
a ser paga por via de precatório.

Art. 100. À exceção dos créditos de natureza ali-
mentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda
Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de
sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na
ordem cronológica de apresentação dos pre-
catórios e à conta dos créditos respectivos,
proibida a designação de casos ou de pessoas
nas dotações orçamentárias e nos créditos adi-
cionais abertos para este fim. 

Não se cuida, aqui, de fracionamento do
valor da execução - o advogado optou, desde o
início, por executar seu crédito separadamente
daquele devido a seus clientes, tendo legitimi-
dade para tanto. 

De outro lado, o título foi constituído já
sob a égide da Lei Estadual nº 14.699/03,
expressa no sentido de que: 

§ 3º Fica estabelecido como crédito de pequeno
valor, para os fins de que tratam os arts. 78 e 87
do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias da Constituição da República, aquele

decorrente de demanda judicial cujo valor apu-
rado em liquidação de sentença e após o trânsi-
to em julgado de eventuais embargos do deve-
dor opostos pelo Estado seja inferior, na data da
liquidação, a R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos
reais), vedado o fracionamento (art. 9º, § 3º, da
Lei nº 14.699/03).

Por sua vez, o disposto na Resolução nº
415/2003 do TJMG: 

Art. 1º Os débitos judiciais das Fazendas
Públicas, apurados em processos de compe-
tência do Poder Judiciário do Estado de
Minas Gerais, cujos valores se enquadrem
nos parâmetros estabelecidos pela Emenda
Constitucional nº 37, serão pagos mediante
Requisição de Pequeno Valor - RPV. 
Art. 2º Considera-se de pequeno valor o
crédito cujo montante, por beneficiário, após
atualizado e especificado, for igual ou inferior
a: (...) 
II - quarenta salários mínimos, até que se dê a
publicação de lei a ser editada pelo Estado de
Minas Gerais que estabeleça valor diverso,
sendo devedora a Fazenda Pública Estadual;
(...)
Parágrafo único. O credor de importância
superior aos montantes previstos no art. 2º
desta Resolução poderá optar por receber seu
crédito, por meio de RPV, desde que renuncie,
expressamente, na forma da lei, junto ao Juízo
da Execução, ao valor excedente.

Assim, nego provimento ao recurso. 

É como voto. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Belizário de Lacerda e
Heloísa Combat. 

Súmula - REJEITARAM PRELIMINAR E
NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

SERVIDOR PÚBLICO - ESTÁGIO PROBATÓRIO - INAPTIDÃO - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

- VALIDADE - DIREITO DE DEFESA ASSEGURADO - EXONERAÇÃO - POSSIBILIDADE

Ementa: Administrativo. Servidor. Estágio probatório . Avaliação de desempenho.
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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 jul-
gamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NÃO CONHECER DA PRE-
LIMINAR E DENEGAR A SEGURANÇA. 

Belo Horizonte, 6 de dezembro de 2006.
- Manuel Saramago - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Manuel Saramago - Preliminar.

Não merece conhecimento a preliminar
suscitada pela douta autoridade coatora de
descabimento da presente impetração. 

O presente mandamus foi impetrado con-
tra a alegação de ofensa a direito líquido e certo
da impetrante. 

A ausência de prova pré-constituída do
suposto ato apontado como coator culminará na
denegação da segurança suplicada, data venia.

Não conheço, pois, a preliminar. 

Mérito. 

Trata-se de mandado de segurança impe-
trado por Leila de Cássia Faria Alves contra ato
de autoria do Exmo. Sr. Secretário de Educação
do Estado de Minas Gerais, autoridade apontada
como coatora, que, no uso de suas atribuições,
após promover a avaliação de desempenho
daquela, houve por bem exonerá-la das funções
relativas ao cargo de Professor de Matemática -

P3A, porquanto não apresentada a freqüência
mínima exigida pela legislação.

O art. 41, § 4º, da Constituição da
República, com redação dada pela EC nº 19/98,
em clara dicção, estabelece que a Adminis-
tração Pública deve promover a avaliação de
desempenho do seu servidor com vistas à
aquisição de estabilidade, verbis: 

Art. 41. São estáveis após três anos de efe-
tivo exercício os servidores nomeados para
cargo de provimento efetivo em virtude de
concurso público. 
§ 1º O servidor público estável só perderá o
cargo: 
I - (...)
II - mediante processo administrativo em que
lhe seja assegurada a ampla defesa; 
III - (...)
§§ 2º e 3º (...)
§ 4º Como condição para a aquisição da esta-
bilidade, é obrigatória a avaliação especial de
desempenho por comissão instituída para
essa finalidade.

No âmbito estadual, regulamentando o art.
41, § 4º, da Carta Magna, o Decreto nº 43.764/04
estatuiu normas para a Avaliação Especial de
Desempenho do servidor público civil, em período
de estágio probatório, na administração pública
direta, autárquica e fundacional do Poder Exe-
cutivo estadual. O art. 5º do referido diploma legal,
em clara dicção, estabeleceu que o resultado da
avaliação de desempenho seria utilizado para o
fim de exoneração do servidor considerado infre-
qüente, verbis:

Art. 5º O resultado obtido na Avaliação
Especial de Desempenho será utilizado: 
(...) 
II - para o fim de exoneração do servidor
público considerado inapto ou infreqüente,
nos termos da alínea c do art. 106 da Lei nº
869, de 5 de julho de 1952.

- A Administração Pública tem o direito de exonerar o servidor em estágio probatório, desde que
demonstrada, de forma irrefutável, sua inaptidão para a função que exerce, apurada através de pro-
cedimento avaliatório válido e legal, em que se assegure ao avaliado o direito de ampla defesa.

MANDADO DE SEGURANÇA N° 1.0000.06.435954-0/000 - Comarca de Belo Horizonte -
Impetrante: Leila de Cássia Faria Alves - Autoridade coatora: Secretário de Educação do Estado de
Minas Gerais - Relator: Des. MANUEL SARAMAGO 
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O Estatuto dos Servidores Públicos do
Estado de Minas Gerais - Lei nº 869/52, a que
aludiu o decreto regulamentador acima mencio-
nado -, estabeleceu, dentre outras providências,
as hipóteses justificáveis para a exoneração do
servidor, dentre elas a ausência de satisfação das
condições do estágio probatório. É o que se extrai
do seu art. 106, alínea c, verbis:

Art. 106 - Dar-se-á exoneração:
(...) 
c) quando o funcionário não satisfizer as
condições de estágio probatório.

No caso em exame, a impetrante, servidora
pública em exercício nas funções do cargo de
Professor de Matemática da rede de ensino esta-
dual, ao ser submetida, no seu estágio probatório,
à avaliação de desempenho, não obteve a pontua-
ção necessária, razão por que a Administração
Pública houve por bem exonerá-la.

Conforme se vê às f. 61/63-TJ, a
Administração Pública estadual instituiu a
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho,
nos termos do art. 9º, inciso I, do Decreto nº
43.764/04, e, após promover a avaliação da impe-
trante, concluiu que aquela era infreqüente,
porquanto não obtivera a pontuação necessária no
critério assiduidade ao trabalho - art. 6º, inciso VI,
do Decreto nº 43.764/04.

Ao que se infere dos autos, dúvida não há
de que o processo de avaliação de desempenho
da impetrante atendeu a todas as formalidades
previstas no texto constitucional e no Estatuto
dos Servidores Públicos Estaduais. Foi instituída
a comissão avaliadora, que, analisando toda a
documentação pertinente, concluiu ser a impe-
trante infreqüente. Referido ato administrativo
encontra-se devidamente motivado.

Referentemente, eis a jurisprudência desta
Casa, verbis:

Servidor público municipal. Estágio probatório.
Exoneração. - Comprovado, durante o estágio
probatório, que o funcionário não satisfez as
exigências legais da Administração, pode ser
exonerado justificadamente pelos dados colhi-
dos no serviço, na forma estatutária, após

regular avaliação, com oportunidade de defesa
(Ap. 168.053-7, Rel. Des. Hugo Bengtsson, j.
em 02.03.2000, DJ de 21.03.2000).

É importante asseverar, inclusive, que ao
Poder Judiciário cabe o exame da legalidade do
procedimento que culminara na exoneração da
impetrante, sendo-lhe defeso ingressar no mérito
da avaliação, ou seja, nas causas e nas notas que
foram atribuídas àquela pela comissão avaliadora,
sob pena de se violar o princípio da autonomia e
independência que deve ser reservada aos entes
incumbidos da atividade administrativa.

Lado outro, in casu, não se há de falar em
violação aos princípios da ampla defesa e do con-
traditório, porquanto, conforme se vê do expe-
diente de f. 52-TJ, foi oportunizado à impetrante o
direito de se manifestar “quanto às causas de sua
infreqüência, inclusive anexando documentos
comprobatórios que julgar importantes” (f. 52-TJ).
Tanto isso é verdade que, nos idos de 24.04.05 e
em 27.12.05, a impetrante apresentou justificativa
sobre a sua infreqüência, aduzindo que houve
alteração no planejamento de distribuição de tur-
mas e turnos (f. 53/54 e 69-TJ).

Saliento, finalmente, que eventual discussão
acerca da legalidade ou não das faltas cometidas
pela impetrante, porquanto decorrera de ato
supostamente imputável à própria Administração
Pública, não pode ser dirimida na estreita via do
presente mandamus, uma vez que, além de não
constituir a causa de pedir da presente impetração,
demanda a produção de provas, o que é inviável no
presente procedimento.

Não restando caracterizada a violação a
direito líquido e certo da impetrante, visto que
não evidenciada qualquer irregularidade no pro-
cedimento administrativo que culminou na
exoneração da impetrante, impõe-se a dene-
gação da segurança. 

Isso posto, hei por bem denegar a segu-
rança, revogando o decisório que, liminar-
mente, reintegrou a impetrante no cargo. 

Custas, ex lege. 
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Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Moreira Diniz, Dárcio Lopardi
Mendes, Célio César Paduani, Audebert Delage,
Maciel Pereira e Maurício Barros.

Súmula - NÃO CONHECERAM DA PRE-
LIMINAR E DENEGARAM A SEGURANÇA.

-:::-

INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - VEÍCULO
PARTICULAR E VEÍCULO OFICIAL - CONDUTORES - CULPA CONCORRENTE - MOTORISTA -
SERVIDOR PÚBLICO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - ART. 37, § 6º, DA CF - ART. 186 DO

CÓDIGO CIVIL/2002 - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO

Ementa: Acidente de veículos. Culpa concorrente do condutor do veículo oficial que pára a
viatura no leito carroçável da via pública durante a noite, sem a necessária sinalização, e do
condutor do outro veículo que, por falta de atenção, pelo fato de estar “cochilando” ao volante
e por desenvolver velocidade acima do limite permitido para o local, o abalroa pela traseira.
Responsabilidade subjetiva do servidor público pela reparação do dano causado à
Administração, por dolo ou culpa. Arts. 37, § 6º, da Constituição Federal e 186 do atual Código
Civil. Ação de ressarcimento proposta pelo Estado contra os causadores do dano.
Procedência. Improvimento da apelação.

- Agem com culpa concorrente o condutor do veículo oficial que pára a viatura no leito car-
roçável da via pública durante a noite, sem a necessária sinalização, e o condutor do outro
veículo que, por falta de atenção resultante do fato de estar “cochilando” ao volante e por
desenvolver velocidade acima do limite permitido para o local, abalroa o outro veículo em sua
parte traseira.

- Responde o servidor público pela reparação do dano causado à Administração por dolo ou culpa,
nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no art. 186 do atual Código Civil,
impondo-se o improvimento da apelação interposta pelos réus da sentença pela qual foi julgada
procedente a ação de ressarcimento de danos resultantes de acidente de veículos proposta pelo
Estado contra os causadores do dano.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.01.066623-8/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante: 1º)
José Madalena da Silva Filho; 2º) Joaquim Batista Desidério - Apelado: Estado de Minas Gerais -
Relator: Des. FERNANDO BRÁULIO 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, incorporando neste o rela-
tório de fls., na conformidade da ata dos julga-
mentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO ÀS
APELAÇÕES. 

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2006.
- Fernando Bráulio - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Fernando Bráulio - Conheço
de ambas as apelações, recursos próprios,
tempestivos, sem preparo por acharem-se os
apelantes amparados pelo benefício da assis-
tência judiciária gratuita. 

Impõe-se o improvimento de ambas as
apelações, para se confirmar na íntegra a sen-
tença apelada.
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Trata-se de apelações interpostas pelos
réus da sentença mediante a qual a MM. Juíza
de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública
Estadual da Comarca de Belo Horizonte julgou
procedente a ação de ressarcimento de danos
causados em acidente de veículos, envolvendo
o veículo oficial GM/Opala, placa VP-2233, de
propriedade do autor, conduzido pelo primeiro
apelante, e o Fiat-Uno-Mille, placa CA-3568, de
propriedade do segundo apelante, por este con-
duzido, ocorrido na Avenida 1, na altura da
Praça da Cemig, nesta Capital, no dia 10 de
abril de 1994, cerca das 4h30m, com a conde-
nação de cada um deles ao pagamento de 50%
do valor dos danos sofridos pelo primeiro
desses veículos, no valor atualizado de R$
13.435,01, além dos juros de mora, das custas
do processo e dos honorários de advogado
arbitrados em 10% sobre o valor da causa. 

O primeiro apelante insurge-se contra a
parte da sentença apelada que lhe foi desfa-
vorável, alegando que o acidente se deu por
culpa exclusiva do segundo apelante, que con-
duzia o seu táxi pela Avenida Amazonas em
excesso de velocidade e que cochilava ao
volante, conforme informação da testemunha,
passageiro do veículo, ao colidir com o outro
veículo pela traseira; que importa em presunção
de culpa do condutor do veículo abalroador, de
acordo com a orientação da jurisprudência que
invoca; e que ele não concorreu culposamente
para o evento, porque a Avenida Amazonas se
achava praticamente deserta àquela hora da
madrugada, porque ele parou junto a um ônibus
que estava parado na “baia”, para o atendimento
à denúncia de pessoas “surfando” sobre o cole-
tivo, no cumprimento do seu dever de policial em
serviço, com o giroflex acionado, e porque o dis-
tanciamento do veículo abalroado de 7,5 metros
da margem da via pública proporcionava espaço
suficiente para a passagem do veículo do apela-
do pelo local, sem risco de acidente.

Razão não lhe assiste. 

O servidor público tem a obrigação de
reparar o dano causado à Administração por dolo
ou culpa, não obstante a sua responsabilidade

não seja objetiva, como a desta, nos termos do
disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

E a culpa do primeiro apelante resultou
suficientemente demonstrada pela conclusão do
laudo pericial oficial, corroborada pelos demais
elementos de prova existentes nos autos e, par-
ticularmente, pela prova testemunhal. 

Enquadra-se, portanto, o primeiro apelante
no disposto no art. 186 do atual Código Civil, por
força do qual “aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusi-
vamente moral, comete ato ilícito”. 

Ao parar a viatura oficial por ele condu-
zida na pista de rolamento, ao lado do ônibus
parado na “baia”, sem a necessária sinalização,
expondo a perigo os demais usuários da via
pública, durante a noite, quando a visibilidade é
deficiente, o primeiro apelante agiu com culpa,
pelo que deve responder pela reparação do
dano daí decorrente. 

Só o próprio apelante, secundado por
uma das testemunhas, informa que o “giroflex”
do veículo oficial irregularmente estacionado
estava em funcionamento, fato negado pelo
outro réu e por todas as demais testemunhas. 

Há ainda notícia nos autos de que o con-
dutor da viatura oficial iniciava uma manobra de
marcha a ré, no momento que antecedeu ime-
diatamente a colisão entre os dois veículos. 

O fato de ter o primeiro apelante parado o
seu veículo sem a necessária sinalização no leito
carroçável da via pública e de iniciar uma manobra
de marcha a ré sem o necessário cuidado consti-
tuiu, portanto, causa determinante da colisão; sem
isso o acidente não teria ocorrido.

O segundo apelante pugna, por sua vez,
pela reforma da sentença na parte em que ela
lhe foi desfavorável, alegando que o acidente
se deu por culpa exclusiva do condutor do
veículo oficial, ora primeiro apelante, por haver
ele parado erroneamente na primeira faixa da
pista de rolamento, sem a necessária sinaliza-
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ção do local, por não haver prova de estar o
segundo apelante desenvolvendo velocidade
excessiva e de que tenha concorrido para o
evento com culpa de qualquer outra espécie.
Alega ainda o apelante que é de se dar pela
culpa recíproca dos motoristas envolvidos no
acidente e pela conseqüente compensação de
culpas, diante da teoria subjetiva abraçada pelo
Código Civil, se assim se entender. 

Também não lhe assiste razão. 

O passageiro do táxi conduzido pelo
segundo apelante, ouvido como testemunha,
informa que o condutor do veículo “cochilava” ao
volante no momento que antecedeu a colisão.

Pelas marcas de frenagem deixadas na
pista de rolamento e pela intensidade do
impacto com o veículo parado na pista ou em
marcha a ré, apesar de brecado, vê-se que ele

desenvolvia velocidade superior à de 60 km/h
permitida para o local. 

Não obstante não prevaleça no caso a pre-
sunção de culpa exclusiva do segundo apelante,
por ter abalroado o outro veículo em sua parte
traseira, devido às circunstâncias já expostas
acima, não se pode negar que ele concorreu para
o acidente, pelo que deve responder pela
reparação do dano, na proporção estabelecida na
sentença pela MM. Juíza.

Com esses fundamentos, nego provi-
mento a ambas as apelações, para confirmar a
sentença apelada. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Silas Vieira e Edgard Penna
Amorim. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO ÀS
APELAÇÕES.

-:::-

AÇÃO MONITÓRIA - REQUISITOS - AUSÊNCIA - LETRA DE CÂMBIO - FALTA DE ACEITE -
PROVA ESCRITA - FRAGILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

- ART. 267, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Ementa: Ação monitória. Letra de câmbio. Fatos constitutivos do direito do autor. Ausência.
Falta de documento hábil para a comprovação do débito cobrado. Extinção do processo sem
apreciação do mérito.

- O procedimento monitório é apropriado e adequado, por falta de executividade do título,
desde que possua o credor documento escrito, no qual o devedor se tenha comprometido a
pagar certa soma em dinheiro, entregar coisa fungível ou determinado bem móvel. A letra de
câmbio sem aceite, por suas particularidades, traduz-se em frágil prova escrita que não se
identifica com aquela exigida para o procedimento monitório.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.05.746860-5/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Ruy
Lucas Campos, em causa própria - Apelado: Paulo Mendes do Porto - Relator: Des. UNIAS SILVA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, na conformidade da ata dos
julgamentos e das notas taquigráficas, à unani-
midade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2006. -
Unias Silva - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Unias Silva - Presentes os pres-
supostos para sua admissibilidade, conheço do
recurso. 
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Cuida-se de recurso de apelação aviado
contra sentença proferida pelo MM. Julgador de
primeiro grau (f. 38/40), que, nos autos da ação
monitória ajuizada por Ruy Lucas Campos em face
de Paulo Mendes do Porto, acolheu os embargos
de defesa, decretou a nulidade da letra de câmbio,
julgando improcedente o pleito monitório.

Não se conformando, apela o autor
através das razões de f. 42-TJ. Pugna, em suma,
pelo provimento do recurso para que seja refor-
mada a decisão de primeiro grau com a conse-
qüente procedência do pedido monitório. 

Inicialmente, suplica pela reconsideração
da sentença. Diz que deve ser a mesma alterada
frente à apresentação dos documentos que teriam
dado causa ao débito descrito na exordial.

Aduz que, considerando a data do proto-
colo dos embargos e de seu pagamento, a peça
de defesa foi protocolada intempestivamente,
razão pela qual deveria ter-se julgado proce-
dente o pleito inicial. 

Requer, ao final, a juntada da cópia dos
três cheques que teriam dado origem ao débito
cobrado. 

Esse é o relato necessário. Passo a decidir.

Preliminar.

Tempestividade do recurso.

Antes de adentrar o mérito propriamente
dito, cumpre-nos, inicialmente, analisar a
questão da tempestividade dos embargos. 

Ao meu ver, sem razão o recorrente em
sua alegação, visto que, no procedimento
monitório, a data para contagem do prazo não é
da citação, mas sim da juntada do mandado
cumprido. O prazo do réu/embargante para
apresentação da defesa/embargos terminou no
dia 08 de setembro de 2005. Portanto, tempes-
tivos os embargos. 

Rejeito, pois, a preliminar.

Do mérito propriamente dito.

Ruy Lucas Campos ajuizou a presente
ação monitória com base na letra de câmbio
acostada à f. 04, cujo vencimento está datado de
1º.08.1991, sendo que o protesto do citado título
está datado de 21 de janeiro de 1992 (f. 06).

Denota-se dos autos que a letra de câmbio
acostada à inicial não possui aceite. E, como é
cediço, sem aceitar a letra de câmbio, o sacado
não assume obrigação alguma no título, já que
não o assinou. Simplesmente, não caberá a exe-
cução contra o sacado que não assinou, visto não
ser ele parte legítima ad causam para figurar no
pólo passivo de tal demanda.

Contudo, ao contrário dos fundamentos
externados pelo ilustre Sentenciante, o simples
fato de não ter aceite não significa ser a letra de
câmbio nula. 

Nesse sentido, os ensinamentos do ilus-
tre Professor Wille Duarte Costa, em sua obra
Título de créditos e o novo Código Civil: 

É erro dizer que sem aceite não há letra de
câmbio, pois o aceite apenas completa o título.
Este pode existir, validamente, sem aceite do
sacado, até sua liquidação final, pois o aceite é
uma declaração cambial eventual, sucessiva e
acessória. Pode ocorrer ou não no título. Para
validade do título, é suficiente o nome do saca-
do, pouco importando se ele, o sacado, deve
ou não alguma coisa ao sacador ou se anteci-
padamente concordou ou não com a ordem
que lhe foi dada. 

Não há, pois, que se falar em nulidade do
título, mesmo porque trata a presente ação não
de uma execução, mas simplesmente de um
procedimento monitório, que tem requisitos
próprios previstos no art. 1.102a do CPC. 

O art. 1.102a do CPC, em dicção clara,
estabelece: 

A ação monitória compete a quem pretender,
com base em prova escrita, sem eficácia de títu-
lo executivo, pagamento de soma em dinheiro,
entrega de coisa fungível ou de determinado
bem móvel.

Com efeito:



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 57, n° 179, p. 35-298, out./dez. 2006 115

ação monitória é o instrumento processual
colocado à disposição do credor de quantia
certa, de coisa fungível ou de coisa móvel
determinada, com crédito comprovado por
documentos escritos sem eficácia de título
executivo, para que possa requerer em
juízo a expedição de mandado de paga-
mento ou de entrega da coisa para a satis-
fação de seu direito (Código de Processo
Civil comentado. NERY JÚNIOR, Nelson.
9. ed., Ed. Revistas dos Tribunais, p.1.050). 

Vale dizer, para o ajuizamento da ação
monitória, exige-se apenas documento hábil a
comprovar indícios do débito, sendo certo que,
como documento hábil, considera-se qualquer
documento escrito que não se revista das
características de título executivo. 

Vê-se que, quando do ajuizamento da
ação monitória, cuidou o autor de juntar à inicial
tão-somente a letra de câmbio de f. 04, sem
aceite, sendo que, no instrumento de protesto
de f. 06, inexiste certidão de que tenha o deve-
dor sido devidamente notificado do débito - o
que é de se trazer, no mínimo, estranheza.
Certo é que o referido documento, ao que tudo
indica, foi preenchido unilateralmente pelo
recorrente, não servindo, pois, como indício de
prova tal como previsto no art. 1.102a do CPC. 

Não há sequer como afirmar que os
cheques acostados aos autos intempestivamente
- f. 43 - correspondem ao débito representado
pela letra de câmbio, visto não refletirem o
mesmo valor, observando-se, ainda, que os
referidos cheques datam do ano de 1984 e a letra
de câmbio tem data de 1º de junho de 1991.

Ora, se o valor descrito na letra de câm-
bio realmente se refere aos valores constantes
nos cheques - devolvidos à época por falta de
provisão de fundos -, cabia ao autor, ao ajuizar
a ação monitória, tê-los juntado à inicial, expli-
cando todo o ocorrido, bem como a correta
evolução. Em outras palavras, ao meu intento,
dadas as particularidades da letra de câmbio,
neste caso sem aceite, entendo não ser ela
documento hábil para ensejar o ajuizamento da
presente ação monitória, ante a sua fragilidade
como prova escrita. 

Referido documento, ressalte-se, da
forma como fora apresentado, pode até mesmo
servir de “começo de prova”, mas através do
socorro ao procedimento ordinário. 

Com tais considerações, nego provimen-
to ao recurso de apelação e, de ofício, reformo
o decisum de primeiro grau para julgar extinto o
feito, nos termos do art. 267, inciso I, do CPC,
por ausência de documento hábil e indispen-
sável para a propositura da ação. 

Tendo em vista o que ora restou decidido,
fica o recorrente condenado ao pagamento das
custas processuais (inclusive recursais) e hono-
rários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00
(mil reais), suspensa a sua exigibilidade nos ter-
mos do art. 12 da Lei 1.060/50. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores D. Viçoso Rodrigues e Elpídio
Donizetti. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.

-:::-

MANDADO DE SEGURANÇA - VENCIMENTOS - REDE BANCÁRIA - CRÉDITO CENTRALIZADO -
CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA - OPÇÃO DO SERVIDOR POR BANCO DE SUA

PREFERÊNCIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE - SEGURANÇA DENEGADA

Ementa: Mandado de segurança. Vencimentos creditados na rede bancária. Resolução nº 31/98.
Centralização bancária. Conveniência administrativa. Opção do servidor. Direito líquido e certo
inexistente. Sentença reformada. Segurança denegada.

- A Administração não pode ficar ao alvedrio de milhares de servidores, sob pena de afronta à
principiologia que a norteia e de tornar caótico e mais oneroso o sistema de pagamento, pois
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o convênio bancário de crédito centralizado dos vencimentos lhe proporciona comodidade,
baixo custo, qualidade e padronização, sem qualquer ônus para o servidor.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0701.05.123466-7/001 - Comarca de Uberaba - Remetente: Juiz de Direito
da 3ª Vara Cível da Comarca de Uberaba - Apelante: Odair Nery de Carvalho - Apelado: Superintendente
da Central de Gestão de Recursos Humanos - Seplag - Relator: Des. NEPOMUCENO SILVA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª
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, NO
REEXAME NECESSÁRIO. 

Belo Horizonte, 16 de novembro de 2006.
- Nepomuceno Silva - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Nepomuceno Silva -
Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
conheço da remessa oficial. 

Trata-se de reexame necessário em face
de sentença (f. 29/31) proferida pela MM. Juíza
de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Uberaba, nos autos de mandado de segurança,
impetrado, ali, por Odair Nery de Carvalho con-
tra ato, reputado ilegal, praticado pelo Diretor
de Administração e Pagamento de Pessoal da
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a qual
concedeu a segurança “para autorizar o impe-
trante a receber seus vencimentos junto ao
Banco do Brasil S.A., agência de Uberaba/MG”. 

Não houve interposição de recurso volun-
tário.

Distribuído o feito, colheu-se o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça. 

Ausentes preliminares a expungir, adentra-
se o mérito. 

O servidor Odair Nery de Carvalho
(Delegado de Polícia) impetrou mandado de
segurança contra ato reputado ilegal, praticado

pelo Diretor de Administração e Pagamento de
Pessoal da Polícia Civil do Estado de Minas
Gerais, porquanto todos os servidores teriam de
receber seus vencimentos através do Banco Itaú
S.A., nos termos da Resolução nº 31/98 (f. 11).

Afirma o impetrante “não se contentar
com os serviços bancários da aludida agência,
haja vista a cobrança de inúmeras taxas e tari-
fas - quase sempre indecifráveis - e que são
debitadas automaticamente junto à sua conta
corrente”, motivo que ensejou o pedido - nega-
do - de transferência do crédito de seus venci-
mentos para o Banco do Brasil S.A. 

A liminar foi deferida e a ordem concedida.

Entendo, permissa venia, que a sentença
não foi proferida com o costumeiro acerto. 

Prima facie, salienta-se, em sede de
mero argumento, que o fundamento utilizado -
abusividade na cobrança de taxas e tarifas -
não restou demonstrado. Mas nem mesmo sua
evidência teria o condão de validar a pretensão
deduzida no writ, que não se mostraria a via
processual adequada para sua análise. 

Não se questiona, à obviedade, que o impe-
trante tem o direito de, livremente, abrir e movi-
mentar sua conta corrente em qualquer banco.
Tanto assim que, caso queira, poderá utilizar o
Banco Itaú S.A. apenas para receber o crédito dos
seus vencimentos, transferindo-o, imediatamente,
para outra instituição bancária, de acordo com sua
conveniência, até mesmo pela internet, inclusive
sem pagamento de CPMF.

AAdministração não pode ficar ao alvedrio
de milhares de servidores, sob pena de tornar
caótico e mais oneroso o sistema de pagamento,
pois o crédito centralizado lhe proporciona como-
didade, baixo custo, qualidade e padronização,
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sem qualquer ônus para os servidores, conforme
o convênio firmado. A principiologia da boa
administração pública (CF, 37) prioriza-se em
face do interesse (menor) do servidor. Esta deve
ser a regra, e não o contrário.

Extrai-se do judicioso voto proferido pelo
eminente Desembargador José Francisco
Bueno, no Reexame Necessário nº 1.0701.05.
115714-0/001 (j. em 04.05.2006, dec. unân.),
dessa mesma Comarca e Vara, recolho o
endosso, verbis: 

O que não se pode fazer é compelir a
Administração a pulverizar os pagamentos de
milhares de servidores, atendendo à opção
de cada um na indicação de instituição
bancária onde creditar vencimentos, soldos,
proventos, etc. Isso atenta contra os princí-
pios acima enumerados, especialmente o da
objetividade, o da impessoalidade e o da
razoabilidade, além de provocar ônus finan-
ceiros injustificados para o erário. 

Na oportunidade, restou ementado, verbis:

Mandado de segurança. Pagamento de remu-
neração. Conta corrente. Banco sucessor de
outro, antes pertencente ao Estado. Pretensão
de efetuar-se o pagamento em outra instituição
bancária. Pulverização. Impossibilidade de
atribuir-se opção ao servidor. Ofensa aos princí-
pios da razoabilidade, impessoalidade e objeti-
vidade. Ausência de direito líquido e certo.
Segurança concedida na primeira instância.
Sentença reformada no reexame.

Nesse norte, são inúmeras e unívocas as
decisões deste Sodalício, verbis: 

Mandado de segurança. Servidor público
estadual. Opção de escolha de banco para per-
cepção de remuneração. Inexistência de direito
líquido e certo. Princípios da legalidade, morali-
dade, impessoalidade e razoabilidade.
- Não assiste ao servidor público estadual o
direito líquido e certo de que sua remune-
ração seja depositada pelo Estado no banco
de sua livre opção e eleição. 
- A Administração Pública tem liberdade para
escolher como organizar seus serviços, não
constituindo afronta a princípios constitucionais

a regulamentação prevista na Resolução nº
31/98, quando concentra os depósitos dos
vencimentos dos servidores em uma única insti-
tuição financeira, agasalhando tal ação adminis-
trativa nos princípios insculpidos no art. 37 da
CR (Proc. nº 1.0024.04.406279-2/001, Rel. Des.
Belizário Lacerda, j. em 22.11.2005).

Mandado de segurança. Inexistência de ato
abusivo ou ilegal. Depósito dos vencimentos
dos servidores em banco conveniado à Adminis-
tração Pública. Poder discricionário. - Inexis-
tente abuso de poder ou ilegalidade no ato
administrativo, dotado de discricionariedade,
que elege instituição financeira na qual serão
depositados os vencimentos de seus servidores
(Proc. nº 1.0024.04.292159-3/001, Rel. Des.
Manuel Saramago, j. em 23.11.2004).

Mandado de segurança. Transferência de conta
bancária, para o depósito dos salários do servi-
dor. Ato abusivo da autoridade impetrada.
Inexistência. - Não assiste ao servidor o direito
líquido e certo de que seus vencimentos sejam
depositados pelo Estado no banco de sua
preferência. Segurança denegada. Apelo
improvido (Proc. 1.0000.00.267279-8/000, Rel.
Des. Jarbas Ladeira, j. em 23.12.2002).

Dessarte, o ato reputado ilegal traduz, em
verdade, a efetivação da principiologia que rege a
Administração, não significando afronta a qualquer
prerrogativa constitucional do servidor, ressaindo
inexistente o suposto direito líquido e certo que
embasaria a colimada segurança.

Ante tais expendimentos, reiterando
vênia, em reexame necessário, reformo a sen-
tença para julgar improcedente o pedido, tor-
nando sem efeito a liminar deferida e denegan-
do a segurança. 

Custas, ex lege. 

É como voto. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Cláudio Costa e Dorival
Guimarães Pereira. 

Súmula - DENEGARAM A SEGURANÇA,
NO REEXAME NECESSÁRIO.

-:::-
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PENSÃO PREVIDENCIÁRIA - PENHORA - NULIDADE ABSOLUTA - MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA - CONHECIMENTO EX OFFICIO - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA

Ementa: Apelação. Execução. Penhora. Créditos de pensão do INSS. Art. 649, inciso VII, do
CPC. Impossibilidade. Nulidade absoluta. Ausência de preclusão.

- São impenhoráveis as pensões previdenciárias percebidas dos órgãos públicos ou institutos
de previdência. Tendo a constrição recaído sobre esse benefício, constitui nulidade absoluta,
podendo ser conhecida ex officio pelo juízo, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.05.852140-2/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Mércio
Antônio Silva - Apelados: Marfim Comércio de Jóias Ltda. e outro - Relator: Des. LUCAS PEREIRA

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, na conformidade da ata dos
julgamentos e das notas taquigráficas, à unani-
midade de votos, EM NÃO CONHECER DO
RECURSO, MAS, DE OFÍCIO, DECRETAR A
NULIDADE ABSOLUTA DA PENHORA. 

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2006.
- Lucas Pereira - Relator. 

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Lucas Pereira - Dispõe o art.
242 do CPC que “o prazo para a interposição
de recurso conta-se da data em que os advo-
gados são intimados da decisão, da sentença
ou do acórdão”. 

O art. 236 do mesmo diploma legal, por
sua vez, estabelece que, nas comarcas onde
haja órgão oficial, as publicações dos atos
processuais consideram-se realizadas pela
simples publicação no Diário Oficial. 

Compulsando os autos, verifico que a r.
sentença monocrática foi regularmente publica-
da no Diário do Judiciário de 10.03.2006, sexta-
feira, conforme certidão de f. 27-v. 

Nesse passo, tenho que o transcurso do
prazo recursal se iniciou no dia 13.03.2006
(segunda-feira), com término previsto para
27.03.2006 (segunda-feira).

Tendo o apelo sido protocolizado
somente no dia 28.03.2006 (terça-feira), con-
forme autenticação mecânica do setor de proto-
colo da 1ª instância (f. 28), o foi a destempo. 

Assim, passados os 15 dias previstos no
artigo 508 do CPC, para a interposição de recurso
de apelação, tem-se que esta é intempestiva.

Decerto, é manifesta a intempestividade
da apelação. Contudo, a questão posta nos
autos é de ordem pública, devendo, por isso,
ser analisada por este Relator, sob pena de vul-
nerar toda a prestação jurisdicional. 

Cinge-se o recurso à aferição da legalidade
da decisão que determinou a penhora na capa
dos autos da ação de benefício previdenciário
movida pelo apelante contra o INSS, perante a
30ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais. 

Data venia, tenho que assiste razão ao
apelante no seu inconformismo, pois as pensões,
como se sabe, têm caráter de susbsistência do
próprio pensionista e de sua família. 

Assim preceitua o art. 649, inciso VII, do
Diploma Processual: 

São absolutamente impenhoráveis: 
VII - as pensões, as tenças ou os montepios,
percebidos dos cofres públicos, ou de institutos
de previdência, bem como os provenientes de
liberalidade de terceiro, quando destinados ao
sustento do devedor ou da sua família.

Trata-se, pois, de disposição legal que
torna nula de pleno direito a constituição de
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quaisquer ônus sobre o benefício, seja ele
percebido diretamente ou constituído por um
crédito futuro - decisão favorável em ação de
revisão de benefício previdenciário. 

Vale sempre a lição do festejado proces-
sualista Ernane Fidélis dos Santos: 

Nos casos de nulidade absoluta, como seria o
de penhora de bens pertencentes ao devedor
e não sujeitos à execução, ou de penhora de
bens absolutamente impenhoráveis (art. 649),
independentemente de provocação da parte, a
qualquer tempo, o vício deve ser reconhecido
(Manual de direito processual civil. 3. ed. Ed.
Saraiva, 1993, v. 2, p. 143). 

Ainda, 

Em se tratando de nulidade absoluta, a exemplo
do que se dá com os bens absolutamente
impenhoráveis (CPC, art. 649), prevalece o inte-
resse de ordem pública, podendo ser ela argüida
em qualquer fase ou momento, devendo, inclu-
sive ser apreciada de ofício (STJ-RT 787/215 e
RTJE 175/254) (NEGRÃO, Theotonio. Código
de Processo Civil e legislação processual em
vigor. 36. ed. Saraiva, p. 751).

... a ilegalidade da penhora ‘pode ser declara-
da em qualquer fase e grau de jurisdição,
podendo ser reconhecida mesmo ex ofício,
pois se trata de ato nulo de pleno direito’
(JTAERGS 89/250; no mesmo sentido: RT
677/189, 759/281, JTJ 212/216, JTAERGS
84/186, RJTAMG 67/227). 

Embargos do devedor - Penhora - Nulidade -
Impenhorabilidade absoluta. - A ilegalidade da
penhora, em face da impenhorabilidade abso-
luta do bem, pode ser alegada pela parte por
simples petição, sem prazo preclusivo, e co-
nhecida, pelo juiz, de ofício, em qualquer fase
do processo, por se tratar de questão de direi-

to material, ditada por princípio de ordem
pública (Embargos do Devedor nº 0232316-4,
RJTAMG 67/227).

Note-se que as normas que estabelecem as
impenhorabilidades constituem limitações
políticas à execução forçada; integram-se no
quadro do devido processo legal, que é um sis-
tema democrático de limitações ao exercício
do poder estatal, na medida em que proíbem o
juiz de exercer atos de constrição sobre esses
bens impenhoráveis (DINAMARCO, Cândido
Rangel. Instituições de direito processual civil,
v. IV, p. 340).

Dessa feita, não vejo como se possam
penhorar os créditos dos benefícios previden-
ciários no rosto dos autos que tramitam na
Justiça Federal, visto que, afinal, são impe-
nhoráveis as pensões, tenças e montepios
percebidos dos cofres públicos ou institutos de
previdência, como nos ensina o art. 649, inciso
VII, do CPC. 

Com essas razões de decidir, embora
não conhecendo do recurso, em razão de sua
intempestividade, de ofício, decreto a nulidade
absoluta da penhora, com suporte nos argu-
mentos anteriormente expendidos. 

Custas recursais, pelo apelante, suspen-
sa a exigibilidade, por força do art. 12 da Lei nº
1.060/50. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Eduardo Mariné da Cunha e
Márcia De Paoli Balbino. 

Súmula - NÃO CONHECERAM DO
RECURSO, MAS, DE OFÍCIO, DECRETARAM
A NULIDADE ABSOLUTA DA PENHORA. 

-:::-

SERVIDOR PÚBLICO - ANISTIADO POLÍTICO - MUNICÍPIO - TEMPO DE SERVIÇO -
AVERBAÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 8º DO ADCT - 

ART. 1º, III, DA LEI 10.559/2002

Ementa: Administrativo e constitucional. Servidor público. Anistiado político. Tempo de
serviço. Averbação no serviço público municipal. Possibilidade.
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- Desde que o Ministério da Justiça, através da Comissão de Anistia e seguindo mandamento
constitucional, declarou ao apelante a sua anistia política, conforme requerimento específico,
e assegurou a contagem, para todos os efeitos, do tempo em que o anistiado político esteve
compelido ao afastamento de suas atividades profissionais, que poderá ser utilizado “para
todos os efeitos”, inclusive o de aposentadoria em qualquer categoria profissional que o bene-
ficiário venha a estar exercendo, nos termos do art. 1º, inciso III, da Lei nº 10.559, de 13 de
novembro de 2002, deve o Ente Público Municipal fazer cumpri-la.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.04.516535-4/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante:
Marcelo Ribeiro Vaz - Apelado: Município de Belo Horizonte - Relator: Des. GERALDO AUGUSTO 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, incorporando neste o relatório
de fls., na conformidade da ata dos julgamentos
e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM DAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 07 de novembro de 2006.
- Geraldo Augusto - Relator.

Notas taquigráficas 

Proferiram sustentações orais, pelo
apelante, o Dr. Roberto Williams Moysés Auad,
e pelo apelado, o Dr. Fernando de Magalhães
Júnior. 

O Sr. Des. Geraldo Augusto - Conhece-
se do recurso voluntário ante a presença dos
requisitos de admissibilidade. 

Tratam os autos de ação formulada por
Marcelo Ribeiro Vaz contra o Município de Belo
Horizonte, com pretensão, em resumo, de ver
reconhecido direito a averbação de tempo de
serviço de 5 anos, 10 meses e 29 dias, recebido
conforme Portaria 1.316 do Ministério da
Justiça, de 10.09.2003, em razão da anistia
política que lhe foi concedida, com base no art.
8º do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e Lei 10.559/2002. 

A sentença julgou improcedente o pedido
e condenou o autor ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, sob o
argumento de que o tempo que o autor pre-
tende averbar é anterior ao seu ingresso no

serviço público municipal, cujo vínculo teve iní-
cio em 21.11.75, e o tempo de serviço que pre-
tende averbar é referente ao período de
01.10.67 a 30.08.73. 

Em apelação o autor se insurge contra a
decisão, pretendendo a sua reforma, ao argu-
mento, em resumo, de que era empregado
público da extinta MinasCaixa quando de sua
prisão política, sendo obrigado a abandonar o
emprego e o curso de medicina por força do
famigerado Decreto 477. 

Aduz o apelante que o art. 8º do ADCT da
Constituição Federal concedeu anistia política e
assegurou direitos e que o tempo de serviço con-
cedido pela União Federal é normativo vinculado,
e qualquer repartição pública federal, estadual ou
municipal obriga-se a contar o tempo de serviço,
não podendo prevalecer a sentença.

Por fim, anota o apelante que a Lei
10.559/00 regulamentou o art. 8º do ADCT,
reparando injustiças que continuam ocorrendo
e, portanto, deve ser julgado procedente o seu
pedido. 

Examina-se o recurso. 

De plano, de ser anotado que com as
alterações introduzidas no ordenamento jurídico
pela Emenda Constitucional nº 20/98, vedada se
encontra a contagem/utilização de qualquer
espécie de tempo fictício para fins de aposenta-
doria (§ 10, art. 40 da CF). 

No âmbito do Estado de Minas Gerais,
até as alterações introduzidas na Constituição
Estadual pela EC nº 09/1993, era possível a
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averbação de tempo de serviço da iniciativa pri-
vada e sua contagem para fins de aquisição de
vantagens pecuniárias, como adicionais de
qüinqüênio, hoje somente alcançáveis pelo
servidor por tempo exclusivo no serviço público. 

Entretanto, nesta hipótese específica dos
autos, as referidas disposições não amparam a
negativa da Administração Pública em averbar
o tempo de serviço pretendido pelo apelante. 

Não se pode negar o direito de contagem
de tempo de serviço e sua averbação no
serviço público ao servidor, quando o período
aquisitivo é anterior às referidas modificações
Constitucionais e realizado o fato que a própria
Constituição e a lei federal que a regulamentou
mandam computar como tempo de serviço. 

Com efeito, a hipótese dos autos refere-
se a direito excepcional, reconhecido pela
própria Constituição Federal (art. 8º do ADCT,
CF/88) apenas a anistiados políticos, sendo
irrelevante se tratar de tempo de serviço
anterior ao próprio ingresso do apelante,
anistiado, no serviço público municipal. 

Muito embora o vínculo jurídico do
apelante com o Município somente tenha ocor-
rido em 21.11.75, fato é que manteve o
apelante vínculo profissional com a extinta
MinasCaixa, sendo compelido ao afastamento
de suas atividades profissionais, no período de
01.10.1967 a 30.08.1973, no qual vigorava a
ditadura militar. 

O Ministério da Justiça, através da
Comissão de Anistia e seguindo mandamento
constitucional, declarou ao apelante a sua anis-
tia política, conforme requerimento específico, e
assegurou a “contagem, para todos os efeitos,
do tempo em que o anistiado político esteve
compelido ao afastamento de suas atividades
profissionais”, do período de 01 de outubro de
1967 a 30 de agosto de 1973, perfazendo um
total de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 29
(vinte e nove) dias”, acrescentando que “o
tempo de serviço reconhecido pela Comissão
de Anistia poderá ser utilizado “para todos os
efeitos”, inclusive o de aposentadoria em qual-

quer categoria profissional que o beneficiário
venha estar exercendo, nos termos do art. 1º,
inciso III, da Lei nº 10.559, de 13 de novembro
de 2002” (certidão de f. 08). 

O pedido e pretensão, pois, se embasam
no art. 8º do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias e na Lei Federal nº
10.559, de 13 de novembro de 2002, que o
regulamenta, dispondo esta, logo em seu artigo
primeiro, que:

O Regime do Anistiado Político com-
preende os seguintes direitos: 

I - declaração da condição de anistiado políti-
co; 
II - reparação econômica, de caráter indeniza-
tório, em prestação única ou em prestação
mensal, permanente e continuada, assegu-
radas a readmissão ou a promoção na inativi-
dade, nas condições estabelecidas no caput e
nos §§ 1º e 5º do art. 8º do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias; 
III - contagem, para todos os efeitos, do
tempo em que o anistiado político esteve
compelido ao afastamento de suas atividades
profissionais, em virtude de punição ou de
fundada ameaça de punição, por motivo
exclusivamente político, vedada a exigência
de recolhimento de quaisquer contribuições
previdenciárias; 
IV - conclusão do curso, em escola pública,
ou, na falta, com prioridade para bolsa de
estudo, a partir do período letivo interrompido,
para o punido na condição de estudante, em
escola pública, ou registro do respectivo
diploma para os que concluíram curso em
instituições de ensino no exterior, mesmo que
este não tenha correspondente no Brasil,
exigindo-se para isso o diploma ou certificado
de conclusão do curso em instituição de
reconhecido prestígio internacional; e 
V - reintegração dos servidores públicos civis
e dos empregados públicos punidos, por
interrupção de atividade profissional em
decorrência de decisão dos trabalhadores,
por adesão à greve em serviço público e em
atividades essenciais de interesse da segu-
rança nacional por motivo político. 
Parágrafo único. Aqueles que foram afasta-
dos em processos administrativos, instalados
com base na legislação de exceção, sem
direito ao contraditório e à própria defesa, e
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impedidos de conhecer os motivos e funda-
mentos da decisão, serão reintegrados em
seus cargos.

Trata-se, pois, de declaração da
condição de anistiado e já garantidos os dire-
itos, incumbindo ao Ente Público Municipal ape-
nas a averbação do tempo de serviço já recon-
hecido e para o qual inexiste qualquer óbice
legal, mesmo porque a Constituição Mineira
assim o permitia até as modificações introduzi-
das com a Emenda nº 9/93, já referida.
Ademais, porque justa e jurídica a pretensão. 

Com tais razões, dá-se provimento ao
recurso para julgar procedente o pedido e
declarar o direito do autor à incorporação do
tempo de serviço de 5 (cinco) anos, 10 (dez)
meses e 29 (vinte e nove) dias, condenando o
réu a proceder à averbação do referido tempo

de serviço, para todos os fins e efeitos de dire-
ito conforme declaração fornecida pela União
Federal. 

Por conseqüência da sucumbência, con-
deno o Município a arcar com o pagamento dos
honorários advocatícios, que se fixam, nos ter-
mos dos § 3º e § 4º do art. 20 do Código de
Processo Civil, em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
e isento-o do pagamento de custas, por força
de lei. 

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

O Sr. Des. Armando Freire - De acordo. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

-:::-

CONDOMÍNIO - ASSEMBLÉIA GERAL - CONVOCAÇÃO - IRREGULARIDADE
- AUSÊNCIA DE PROVA - NULIDADE - DECLARAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SÍNDICO -

REMUNERAÇÃO - SERVIÇOS PRESTADOS - PAGAMENTO
- DEVOLUÇÃO - NÃO-CABIMENTO 

Ementa: Apelação cível. Ação ordinária. Assembléia geral ordinária e extraordinária.
Remuneração do síndico. Nulidade da assembléia geral extraordinária afastada. Pró-labore.
Pagamento pelo trabalho. Sentença mantida. 

- Não obstante a alegada irregularidade na convocação para assembléia geral, a qual não
restou evidente nos autos, extrai-se a concordância do condomínio pelo pagamento ao síndi-
co por seus trabalhos, sugestão aceita em reunião ordinária, seguindo os exatos comandos da
convenção de condomínio, especificando-se a quantia em segunda assembléia, extraordinária,
com competência para tratar de matérias diversas. 

- Não há falar em nulidade da assembléia, se a assembléia geral ordinária seguinte, regular-
mente realizada, referendou o estabelecido na reunião anterior, manifestando-se os condômi-
nos, inclusive, por ratificar o período em que não convocada assembléia e em que gerido o
condomínio pelo réu. 

- Prestando o réu o trabalho, mesmo que de forma defeituosa, imperioso é o recebimento do
valor correspondente, não havendo falar em obrigação de devolução das quantias relativas à
atividade desenvolvida.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.02.800954-6/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante:
Condomínio do Edifício Cannes - Apelada: Nelci Mariano Lasmar - Relator: Des. MAURO SOARES
DE FREITAS 
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Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª
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, 4 de outubro de 2006. -
Mauro Soares de Freitas - Relator. 

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Mauro Soares de Freitas -
Presentes os pressupostos processuais de
admissibilidade, conhece-se do apelo. 

Revelam os autos que o Condomínio do
Edifício Cannes propôs ação ordinária contra
Nelci Mariano Lasmar, alegando ter o réu, no
período em que foi síndico do condomínio,
cometido diversas ilicitudes na administração
deste, motivando o ajuizamento da presente
demanda, na qual solicita a declaração de nuli-
dade de assembléia irregular, realizada em
05.11.99, em que foi aprovada remuneração
para o síndico, condenando-o à devolução de
citados valores e à indenização pelos prejuízos
causados pelo mau gerenciamento. 

O Magistrado primevo entendeu por jul-
gar parcialmente procedente o feito, ensejando
o manejo deste recurso. 

Pois bem. 

Verifica-se não merecer acolhida o recurso,
uma vez que o tema fora, de forma escorreita,
analisado pelo Julgador de primeiro grau.

Isso porque, embora alegue o apelante a
existência de vícios na convocação e realização
da assembléia, datada de 05.11.99, estes não
restaram demonstrados de modo a acarretar a
nulidade do ato. 

Certo é que pretende o autor evidenciar
as máculas na convocação da assembléia geral
extraordinária, de 05.11.99, afirmando inexistir

regular chamamento dos condôminos para o
comparecimento à citada assembléia, desta-
cando, ainda, ter esta tratado de assuntos
exclusivos de assembléia geral ordinária. 

Contudo, o que insurge dos autos é a
realização de duas assembléias, a primeira
ordinária, em 07.05.98, e a segunda, extra-
ordinária, em 05.11.99, que abordaram a
questão, referente à remuneração do síndico,
tendo a primeira, regularmente convocada e
realizada, aprovado a sugestão dos honorários,
como registrado em ata, verbis: 

Foi convidado o condômino Nelci Mariano
Lasmar para assumir a administração do pré-
dio como síndico. Ele aceitou o convite.
Perguntado sobre o que gostaria de propor,
ele enfatizou que acharia justo que o síndico
fosse remunerado. (...) A assembléia aprovou
a sugestão (f. 23). 

Na segunda assembléia, de 05.11.99,
trataram os presentes, apenas, de especificar o
valor da remuneração, a qual foi estabelecida
em quatro salários mínimos, importância esta
que passou a ser paga a partir do mês de
dezembro daquele ano. 

Dessa forma, não obstante a alegada
irregularidade de convocação, a qual não restou
evidente nos autos, uma vez que comparece-
ram à assembléia cinco condôminos, extrai-se a
concordância do condomínio com o pagamento
ao síndico por seus trabalhos, sugestão aceita
em reunião ordinária, seguindo os exatos
comandos da convenção de condomínio,
especificando-se a quantia em segunda assem-
bléia, extraordinária, com competência para
tratar de matérias diversas.

Lado outro, ainda que entendimento dis-
cordante pudesse ser alcançado em relação ao
tema supra, melhor sorte não socorreria ao
apelante, uma vez que, na assembléia geral
ordinária seguinte, efetuada em 17.10.00, fora
referendado o estabelecido na reunião anterior,
manifestando-se os condôminos, de modo
expresso, por ratificar o período em que não
realizada assembléia geral ordinária e em que
gerido o condomínio pelo réu, como segue: 
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A condômina Valda Monteiro de Carvalho solici-
tou da assembléia a ratificação do período em
que o síndico e o conselho fiscal permaneceram
no cargo sem a realização da assembléia. Todos
concordaram com a ratificação do período em
questão, e a condômina Soraya Mattos, aparta-
mento 202, ressaltou que a própria reeleição do
síndico era uma concordância da ratificação
deste período (f. 35/36).

Assim, forçoso concluir pela aceitação da
remuneração estipulada, porquanto inexistente
manifestação contrária no momento oportuno,
tendo os condôminos, inclusive, se preocupado
com a ratificação do período em que não reali-
zada assembléia geral ordinária, optando,
ainda, pela reeleição do síndico remunerado. 

Adequado destacar, além disso, que a
importância foi paga ao síndico, “a título de pró-
labore”, f. 28, denominação esta que, conforme De
Plácido e Silva, em sua obra Vocabulário jurídico,
é derivada do latim e significa “pelo trabalho”. 

Dessarte, prestando o réu o trabalho,
mesmo que de forma defeituosa, imperioso é o
recebimento do valor correspondente, não
havendo falar em obrigação de devolução das
quantias relativas à atividade desenvolvida. 

Vale destacar, nesse sentido, coerente
trecho do julgado de primeiro grau, em que,
notoriamente, registrou o Magistrado: 

É que não há nenhuma prova nos autos acer-
ca de alguma irregularidade que pudesse

resultar na sua condenação à devolução da
remuneração para o exercício do citado cargo,
nem mesmo em decorrência não só da má
administração, como da alegada nulidade da
assembléia geral extraordinária. No primeiro
caso, resolver-se-á a questão através de
eventual indenização. No segundo, conforme
acima exposto, nenhuma nulidade há de ser
declarada (f. 599).

Por fim, não fora invertido pelo Julgador
o ônus da prova, contrariamente ao alegado
pelo autor, descuidando este, notadamente, de
cumprir o previsto no art. 333, I, do CPC, que
estabelece incumbir ao mesmo provar “o fato
constitutivo do seu direito”. 

Com efeito, conduz o conjunto probatório
ao afastamento dos demais pedidos do autor,
motivo pelo qual se impõe a manutenção do jul-
gado primevo. 

Forte em tais argumentos, nega-se provi-
mento ao recurso, mantendo-se a sentença por
todos seus termos. 

Custas recursais, pelo apelante. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores José Amancio e Sebastião
Pereira de Souza. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.

-:::-

AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE - REGISTRO DE NASCIMENTO - RECONHECIMENTO
VOLUNTÁRIO DA FILIAÇÃO - IRRETRATABILIDADE - HIPÓTESES DO ART. 171 DO CÓDIGO
CIVIL/2002 - INEXISTÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - AUSÊNCIA - EXAME DE DNA -

DESCONSTITUIÇÃO DA DECLARAÇÃO DE VONTADE - DESCABIMENTO - REGISTRO CIVIL -
FALSIDADE INEXISTENTE - ANULAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE DO MENOR -

PRESERVAÇÃO 

Ementa: Ação negatória de paternidade c/c pedido de anulação de registro de nascimento.
Reconhecimento voluntário. Ato irretratável. Precedentes. 

- A anulação de registro civil de nascimento somente é possível se demonstrada alguma das
hipóteses previstas no art. 171 do Código Civil de 2002. 
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, incorporando neste o relatório
de fls., na conformidade da ata dos julgamentos
e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2006. -
Silas Vieira - Relator. 

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Silas Vieira - Trata-se de recur-
so de apelação da sentença de f. 64/77, proferida
nestes autos de ação negatória de paternidade c/c
pedido de anulação de registro de nascimento
ajuizada por A.R.O. em face de M.C.O., represen-
tado pela mãe, F.C., por via da qual o MM. Juiz
acolheu a pretensão inicial, para declarar nulo o
ato jurídico consistente na declaração de reconhe-
cimento de paternidade que culminou no assento
de nascimento do requerido, que voltará a se
chamar M.C., devendo ser retificado o registro,
excluídos os nomes do autor e de seus pais.

Condenado o requerido ao pagamento
de custas processuais e honorários advocatí-
cios arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhen-
tos reais), ex vi do art. 20, § 4º, do CPC c/c o
art. 12 da Lei 1.060/50.     

Às f. 78/95, o Ministério Público do Estado
de Minas Gerais avia suas razões de apelo sus-
tentando que:

- o autor compareceu ao cartório para
proceder ao reconhecimento voluntário de

paternidade em 23.11.1998, ou seja, 07 (sete)
anos após o nascimento do infante, possuindo,
pois, todo tempo do mundo para fazer quais-
quer exames relativos à paternidade biológica;

- o reconhecimento espontâneo da pater-
nidade não dá azo à sua desconstituição
através da negatória de paternidade por mani-
festa impossibilidade jurídica, visto que aquilo
que foi feito voluntariamente produz efeitos nor-
mais de ato jurídico perfeito e acabado;

- somente o requerido poderá vindicar
sua filiação biológica, nos termos do art. 1.606
do CC/2002, com base na alegação de falsi-
dade na declaração, disposta da prerrogativa
da imprescritibilidade desse direito;

- reconhecida a filiação de forma voluntária,
torna imutável e indiscutível o teor do assento de
nascimento, a não ser que comprovada a ocor-
rência de erro, dolo ou coação;

- vige a irretratabilidade e irrevogabili-
dade no caso de reconhecimento voluntário,
mormente diante da figura da paternidade
socioafetiva, que, in casu, perfaz 12 (doze)
anos de convivência;

- a prestação jurisdicional solicitada per-
tence ao apelado, nada impedindo que o
menor, quando lhe aprouver, busque discutir
judicialmente sua origem biológica; 

- deve ser imposta condenação por liti-
gância de má-fé ao autor, ante o fato de ter afir-
mado na inicial ter realizado o registro logo
após o nascimento do infante, alterando, subs-
tancialmente, a verdade dos fatos, porquanto o

- A lei não autoriza a postulação de declaração de estado, ao contrário do que se verifica do
registro de nascimento, salvo ocorrendo erro ou falsidade do registro. 

- Uma vez demonstrado que o apelante manifestou livre e espontaneamente a sua vontade, não
há razão para cancelar a declaração de paternidade no registro civil do apelado, porquanto,
aperfeiçoada, se torna irretratável a declaração de vontade tendente ao reconhecimento volun-
tário de filiação. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.03.068244-8/001 - Comarca de Uberlândia - Apelante: Ministério
Público do Estado de Minas Gerais - Apelado: A.R.O. - Relator: Des. SILAS VIEIRA
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registro se procedeu somente 07 (sete) anos
após a data do nascimento, na Comarca de
Bom Jesus/GO, distante do local de nascimen-
to do menor (Uberlândia).  

Contra-razões de apelo às f. 97/107.

Nesta instância, a douta Procuradoria-
Geral de Justiça exarou parecer às f. 114/118,
recomendando a negativa de provimento ao
recurso.

É o relatório.

Conheço do recurso, visto que presentes
os seus pressupostos de admissibilidade.

Segundo se extrai da certidão de f. 34, o
autor, quando registrou o requerido como seu
filho, o fez somente após 07 (sete) anos do
nascimento do menor (08.04.1991 – certidão à
f. 07), ou seja, em 23.11.1998.

Portanto, quando do reconhecimento da
paternidade, o requerido já contava com aproxi-
madamente 07 (sete) anos de idade, afiguran-
do-se improvável, pois, ter havido qualquer
declaração errônea da genitora quanto à pater-
nidade do menor, capaz de induzir a erro o
autor, mormente ante o fato de que, conforme
muito bem aduzido pelo Ministério Público, dis-
pôs o autor de vasto período de tempo para
realizar quaisquer exames que quisesse no
sentido de obter a positivação ou exclusão da
paternidade biológica em relação ao ora
requerido. 

Nesse contexto, mesmo diante do resul-
tado do exame de DNA, que comprova não ser
o requerido filho biológico do autor, sua decla-
ração válida de vontade, exarada no momento
do registro (f. 34), não pode ser desconstituída,
diante da ausência das hipóteses de anulação
previstas no art. 171 do CC/2002.   

Por outro lado, apesar de o DNA ser hoje
aceito pela jurisprudência e doutrina como
prova técnica capaz de comprovar, com
certeza quase absoluta, o estado de filiação da
pessoa, a espontânea atribuição de pater-

nidade a quem não é filho equipara-se ao insti-
tuto da adoção, não podendo ser arbitraria-
mente revogada em prejuízo daquele que, por
ser menor de idade, não participou nem podia
participar do ato, assegurando-se a este,
todavia, o direito de posteriormente, se for do
seu interesse, buscar o reconhecimento de sua
verdadeira paternidade.

Outrossim, ao lado da prova constante
dos autos no sentido de que o apelado teria
manifestado livre e espontaneamente a sua
vontade de reconhecer o requerido como filho,
não se desincumbiu ele de provar qualquer
vício que maculasse sua manifestação, pelo
que não há razão para cancelar a declaração
de paternidade, uma vez que, aperfeiçoada,
torna-se irretratável a declaração de vontade,
por tratar-se de reconhecimento voluntário de
filiação. 

Aliás, admitir que o reconhecimento volun-
tário, feito durante a relação com a mãe,
pudesse, depois, ser desfeito ao talante e arbítrio
do companheiro, não compactua com a digni-
dade humana da criança que recebeu o seu
nome, devendo, assim, ser preservados seus
interesses, pois não deu causa ao reconheci-
mento, que partiu do próprio apelante.

Assim, há que se atentar para a dig-
nidade da criança, atualmente com 14 (qua-
torze) anos, que cresceu acreditando ser filho
do apelado e dessa forma por ele tratada, sob
pena de graves conseqüências, com reflexos
em seu crescimento e amadurecimento; além
disso, e a paternidade afetiva, onde ficaria? 

Caio Mário da Silva Pereira assim sinteti-
za a questão da declaração da vontade de
reconhecimento da paternidade: “... uma vez
pronunciada, ela se desprende do foro interior
do agente, para adquirir consistência jurídica de
um ato perfeito” (Reconhecimento de pater-
nidade e seus efeitos. Rio de Janeiro: Forense,
1997, p. 74).

E, como ato jurídico perfeito que é, somente
pode ser invalidado quando presentes vícios que o
tornem nulo, restando clara a inexistência de qual-
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-:::-

quer vício de vontade, diante da ausência de
provas nesse sentido, ex vi do art. 333, I, do CPC.

Pontofinalizando, o reconhecimento vo-
luntário da paternidade é irretratável, mormente
em face da ausência de vício de vontade, sendo
certo que o resultado negatório pela pater-
nidade biológica no exame de DNA não tem o
condão de desconstituir manifestação legítima
de vontade. 

Nessa esteira, confira-se:

Uma vez aperfeiçoada, torna-se irretratável a
declaração de vontade tendente ao reconhe-
cimento voluntário de filiação. A invalidade
dar-se-á apenas em razão de dolo, erro,
coação, simulação ou fraude. Se foi o próprio
recorrido a pessoa que compareceu ao
cartório e fez as declarações de registro, não
pode ela agora procurar anulá-la para benefi-
ciar-se da anulação, principalmente em pre-
juízo de quem não participou do ato nem
podia participar, por ser menor de idade (Ap.
117.577/7, Rel. Des. Rubens Xavier Ferreira -
RT 772/341). 

Direito de família. Ação negatória de pater-
nidade. Reconhecimento espontâneo. Irretra-
tabilidade. Agravo provido para extinção do
processo. 
- 1. O reconhecimento espontâneo da pater-
nidade, operado sem os vícios elencados no
art. 147 do Código Civil - vigente à época do
ato -, por aquele que, embora em dúvida,
registra, como seu, filho supostamente de ou-
trem, traduz e erige, nos termos do art. 1º da
Lei 8.560/92, uma irrevogabilidade do ato, na
ótica do maior interesse e da própria estrutu-

ra da família com dignidade, assim vista,
segundo a exegese constitucional (arts. 1º, III,
e 226, § 7º, da CF).
- 2. Se isso é provado, exsurge o instituto da
impossibilidade jurídica do pedido, com a conse-
qüente extinção do processo (Processo nº
1.0702.03.101727-1/003, Rel. Des. Nepomu-
ceno Silva, pub. em 11.03.2005).

Apesar dessa conclusão, deixo de con-
denar o apelado ao pagamento de quantia, por
litigância de má-fé, conforme requerimento do
apelante, uma vez que não vislumbro a ocor-
rência de uma das hipóteses previstas no art.
17 do CPC. Na verdade, entendo que o autor
apresenta a sua versão dos fatos, tentando
alcançar sua pretensão, qual seja o reconheci-
mento judicial da negatória de paternidade, com
a conseqüente anulação do registro de nasci-
mento de M.C.O.

Com tais considerações, dou provimento
ao recurso do Ministério Público. 

Custas recursais, pelo apelado, suspen-
sa a exigibilidade, na forma do art. 12 da Lei
1.060/50. 

É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Edgard Penna Amorim e
Roney Oliveira.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - BEM IMÓVEL -
NATUREZA JURÍDICA - DIREITO PESSOAL - OUTORGA UXÓRIA - DESNECESSIDADE

Ementa: Agravo de instrumento. Promessa de compra e venda. Ação revisional. Outorga
uxória. Desnecessidade. Natureza pessoal da obrigação firmada pelo marido. Decisão singular
mantida. Agravo improvido.

- Diante da natureza pessoal verificada no contrato de promessa de compra e venda de imóvel,
não se exige o consentimento da mulher, pois, como sabido, não gera direitos reais, razão pela
qual se torna desnecessária a outorga uxória.
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, incorporando neste o relatório
de fls., na conformidade da ata dos julgamentos
e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2006.
- Francisco Kupidlowski - Relator.

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Francisco Kupidlowski - Pressu-
postos presentes. Conhece-se do recurso.

Contra decisão que, na Comarca de Montes
Claros - 5ª Vara Cível -, rejeitou preliminar de ile-
gitimidade ativa suscitada pelo recorrente, surge o
presente agravo de instrumento interposto por
Êxito Construções e Incorporações Ltda. e, preten-
dendo reforma, alega suas razões. 

Nisso consiste o thema decidendum. 

Trata-se de ação revisional de contrato
cumulada com consignação em pagamento
promovida pelo recorrido, a fim de modificar as
cláusulas do ajuste firmado com a construtora
agravante, sob a alegação de que estaria sendo
compelido a arcar com juros abusivos, prática
de anatocismo, além de outros ônus ilegais. 

A matéria recursal cinge-se à desneces-
sidade apontada pelo Magistrado primevo de
que a esposa do autor integrasse o pólo ativo da
demanda, sob o fundamento de que a questão
pertinente ao contrato de promessa de compra e
venda se restringe a direitos obrigacionais, não
versando sobre direitos imobiliários.

Irresignada, aponta a empresa agravante a
obrigatoriedade da formação de litisconsórcio
ativo necessário, de modo a contar com a pre-

sença do cônjuge, uma vez que algumas das
prestações referentes ao contrato foram pagas
com cheques de sua emissão, além do que a ini-
cial do autor contém pedido para que seja outor-
gada a escritura definitiva de compra e venda.

Não merece reparo a decisão hostilizada. 

Inicialmente, não há como questionar a
legitimidade do autor para ingressar na demanda
principal, pois o pacto para a aquisição do bem
que é objeto de controvérsia fora, tão-somente,
por ele assinado (f. 35/42-TJ), cabendo ao mesmo
pleitear judicialmente seu descontentamento.

Noutro giro, a obrigatoriedade da partici-
pação do cônjuge deve ser verificada nas ações
que versem sobre direitos reais imobiliários,
situações estas vislumbradas em demandas
dominiais como usucapião, reivindicatória, imis-
são na posse, desapropriação direta, nunciação
de obra nova, que não se coadunam com a
situação observada in casu. 

A jurisprudência do Superior é uníssona
em casos análogos: 

Ação rescisória. Revisão de contrato para
aquisição de casa própria. Natureza da ação.
Necessidade de outorga uxória. 
- 1. A ação de revisão de contrato para
aquisição de casa própria é de natureza
obrigacional, não se configurando, portanto,
como real imobiliária, daí a desnecessidade
de outorga uxória para que seja feita
transação. 
- 2. Recurso especial não conhecido (Recurso
Especial nº 491367/PR (2002/0171983-3), 3ª
Turma do STJ, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, j. em 29.03.2005, unânime,
DJ de 30.05.2005).

Portanto, considerando estar a promessa
de compra e venda sob a égide do campo obri-
gacional, não constituindo direito real, a falta de

Agravo a que se nega provimento. 

AGRAVO N° 1.0433.04.120411-9/001 - Comarca de Montes Claros - Agravante: Êxito Construções
e Incorporações Ltda. - Agravado: Antônio Granato Silva - Relator: Des. FRANCISCO KUPIDLOWSKI
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-:::-

INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - DIFAMAÇÃO - CARTA DIVULGADA POR CONDÔMINO -
SÍNDICO - VÍTIMA - OFENSA AO DIREITO DA PERSONALIDADE -

VALOR - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO

Ementa: Apelação cível. Divulgação de carta com conteúdo difamatório. Dano moral.
Configuração. Cabimento de indenização.

- Deve indenizar a título de dano moral o condômino que divulga carta entre os demais
condôminos com conteúdo difamatório a respeito da pessoa da síndica, por ofender os direi-
tos da personalidade desta. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.03.110790-7/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante: 1ª)
Gisele Siuves Magalhães; 2º) Silvano dos Reis Corrêa - Relator: Des. ADILSON LAMOUNIER 

expressa anuência da esposa não gera nuli-
dade absoluta.

Por oportuno, convém ressaltar que, em
ofício de f. 99-TJ, o Julgador singular informou a
este Relator a sua determinação para que o autor
apresentasse procuração de sua esposa para
evitar qualquer futura alegação de nulidade, de
sorte que tal comando vem espancar qualquer
discussão pertinente ao presente recurso.

Com o exposto, nega-se provimento ao
agravo. 

Custas do recurso, pelos agravantes. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Fábio Maia Viani e Cláudia
Maia. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de
fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das
notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA
AUTORA, COM A RESSALVA DO VOGAL,
PREJUDICADO O SEGUNDO RECURSO.

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2006. -
Adilson Lamounier - Relator.

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Adilson Lamounier - Conheço
dos recursos, pois presentes os pressupostos
objetivos e subjetivos de admissibilidade. 

Trata-se de recursos de apelação inter-
postos contra sentença (f. 402/407), que, em
ação de reparação de danos, proposta por

Gisele Siúves Magalhães contra Silvano dos
Reis Corrêa, julgou parcialmente procedente o
pedido exordial condenando e determinando: 

1. que o réu indenize a autora na quantia
de R$ 300,00 (trezentos reais) como compen-
sação pelos danos morais causados àquela por
ter o condômino-réu distribuído carta com con-
teúdo depreciativo à honra da síndica-autora
entre os demais condôminos do edifício onde
moram os contendores; 

2. que tais valores sejam corrigidos mone-
tariamente e acrescidos de juros legais a partir da
sentença condenatória; 

3. que o réu arque com as custas proces-
suais e os honorários advocatícios, estes arbitra-
dos em R$ 600,00 (seiscentos reais), corrigidos
monetariamente até a data do efetivo pagamento.

Nas razões da apelação da autora (f. 411 a
419), a apelante pugna pela reforma da sentença,
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uma vez que, a seu ver, tal quantia afigura-se
como irrisória e distante da extensão dos danos.
Pede, portanto:

1. que seja majorado o valor da indeniza-
ção supramencionada e 

2. que este Tribunal leve em conta, tam-
bém, ao quantificar o dano, a gravidade da
culpa do réu e a teoria do desestímulo. 

Nas razões da apelação do réu (f. 421 a
428), o apelante pugna pela reforma da sentença
alegando, em síntese, que da referida carta não se
pode extrair nenhuma ofensa à honra da síndica-
autora, uma vez que não houve sequer tentativa
nesse sentido. Pede, portanto:

1. que seja totalmente indeferido o pedi-
do exordial; 

2. que seja invertido o ônus da sucum-
bência e 

3. que, por litigar sob o pálio da justiça gra-
tuita (f. 11/13 dos autos em apenso), caso sucum-
ba no mérito, que lhe seja suspensa a cobrança
das custas processuais e honorários advocatícios. 

Não houve contra-razões de nenhuma
das partes. 

Recursos regularmente processados, tem-
pestivos e sem preparo, uma vez que ambas as
partes litigam sob o pálio da justiça gratuita.

É o relatório do essencial. 

Passo a decidir. 

Das apelações.

Por serem os recursos de apelação
interligados entre si, serão ambos analisados e
julgados em conjunto. 

Na lide em questão, verifica-se que, a par-
tir de uma querela sobre uma taxa extra para
manutenção de elevadores, o réu distribuiu
entre os demais condôminos uma carta “suge-

rindo” que a síndica se utilizara das finanças do
condomínio para adquirir um “kit car” para ter-
ceiros, uma vez que o referido condomínio não
possuía automóveis. 

Ora, não resta a menor dúvida de que
este não é o caminho correto para se ques-
tionar a administração condominial. Para tanto,
existem as ações judiciais próprias. 

Agindo assim, claro está que o réu optou
por jogar sombras sobre a imagem da autora,
ora apelante, maculando a sua honra, fazendo
nascer o desconforto necessário para que o ato
ilícito seja passível de responsabilização civil. 

Dessa forma, a lide em questão situa-se
no campo da responsabilidade civil, mais pre-
cisamente, da responsabilidade civil por dano
moral ou por ato ilícito cometido contra os direi-
tos da personalidade, direitos estes que cada
um possui sobre seus atributos fundamentais. 

Para dirimir esta questão, o suporte norma-
tivo encontra-se no Código Civil, especialmente na
combinação dos arts. 186 e 927 abaixo transcritos: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar
direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186
e 187), causar dano a outrem fica obrigado a
repará-lo.

Assim, tendo restado configurados o ato
ilícito, o nexo causal e o dano moral, passa-se
para a quantificação da indenização, que, nos
termos do artigo 944 do Código Civil, deve ser
calculada com base na extensão do dano, e
não no grau de culpa do réu como quer a
apelante-autora. Veja-se: “Art. 944. A indeniza-
ção mede-se pela extensão do dano”. 

Por outro lado, assiste, em parte, razão à
apelante-autora quando suscita a teoria do
desestímulo. 

De fato, malgrado o ensinamento daque-
les que entendem não caber ao Direito Civil o
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-:::-

caráter punitivo (atribuição esta, na opinião
deles, do Direito Penal), há casos em que a
quantificação do dano deve levar em conta a
situação econômica do réu para que a conde-
nação tenha, também, um efeito pedagógico. 

Nesses termos, levando-se em conta que
o fato se deu em um ambiente restrito, ou seja,
dentro dos limites do prédio onde moram as
partes em litígio, verifica-se que o dano causa-
do não é de tamanha monta a ponto de causar
tão sérios transtornos à pessoa da vítima. 

Por outro lado, uma indenização no valor
de R$ 300,00 (trezentos reais) não tem mesmo
nenhum efeito pedagógico na pessoa do réu,
devendo, desse modo, ser majorada para
alcançar também este fim. 

Pelo exposto, dou provimento à apelação
da autora para majorar o valor da indenização à
quantia equivalente a 05 (cinco) salários míni-
mos da época da sentença, mantendo a cor-
reção monetária e a incidência de juros de mora
nos termos da sentença recorrida. 

Custas e honorários advocatícios pelo
réu, porém isento-o de pagá-los, por litigar sob
o pálio da justiça gratuita, incidindo, na espécie,
a devida ressalva do artigo 12 da LAJ, ficando,
assim, parcialmente provido o seu pedido. 

A Sr.ª Des.ª Cláudia Maia - De acordo. 

O Sr. Des. Fabio Maia Viani - De início,
ressalte-se que estou de acordo com o voto pro-
ferido pelo eminente Desembargador Relator.

Divirjo, contudo, no que tange à fixação
do valor da indenização. 

Isso porque a Constituição Federal proíbe
de forma expressa a vinculação do salário mínimo
para qualquer fim (art. 7º, IV, parte final).

Assim, fixo o valor da indenização em R$
1.750,00. 

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMEN-
TO AO RECURSO DA AUTORA, COM A
RESSALVA DO VOGAL, PREJUDICADO O
SEGUNDO RECURSO.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PREFEITO - NOMEAÇÃO DE
SERVIDOR - AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO - PROVIMENTO DE CARGO EM COMISSÃO

- DOLO E MÁ-FÉ INEXISTENTES - DANO AO ERÁRIO INOCORRENTE - OFENSA AOS
PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INEXISTÊNCIA - ATENDIMEN-

TO A CONVÊNIO - EMERGÊNCIA - INTERESSE PÚBLICO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

Ementa: Apelação cível. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Nomeação
de servidores para ocuparem, sem concurso público, cargo de provimento em comissão na
Prefeitura. Ausência de prejuízo ao erário e de recebimento de vantagem econômica pelo
agente ou por terceiro. Ausência de má-fé. Inexistência de afronta aos princípios norteadores
da Administração Pública. Nomeação para atender ao convênio celebrado entre o Estado de
Minas Gerais e a Municipalidade.

- O elemento subjetivo é de suma importância na averiguação do ato, em se tratando de impro-
bidade administrativa. Como não houve indícios de dolo ou má-fé, nem foi causado prejuízo
financeiro aos cofres públicos, afastada está a hipótese de improbidade administrativa.
Recurso a que se dá provimento.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0713.03.018865-8/001 - Comarca de Viçosa - Apelantes: Fernando
Santana e Castro, Prefeito Municipal de Viçosa - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas
Gerais - Relator: Des. RONEY OLIVEIRA
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, incorporando neste o relatório
de fls., na conformidade da ata dos julgamentos
e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM REJEITAR AS PRELIMINARES E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2006.
- Roney Oliveira - Relator.

Notas taquigráficas 

Assistiu ao julgamento o Dr. Mauro
Bonfim, pelo apelante. 

O Sr. Des. Roney Oliveira - Trata-se de
ação civil pública, intentada pelo Representante
Ministerial da Comarca de Viçosa contra
Fernando Santana e Castro, por ato de improbi-
dade administrativa, com pedido de liminar,
com base em procedimento administrativo
instaurado pela Promotoria de Justiça, para a
averiguação de irregularidades na contratação
de pessoal para exercício de cargo comissiona-
do de agente de trânsito na cidade de Viçosa.

Às f. 33/34, a liminar foi indeferida, por
ausência de demonstração efetiva de qualquer
prejuízo para o Poder Público. 

O réu apresentou resposta escrita à
ação, argüindo preliminares de incompetência
do Juízo de primeiro grau para julgar ação de
improbidade contra prefeito e de nulidade do
procedimento administrativo, realizado sem
direito à ampla defesa e ao contraditório. 

Apresentou, ainda, sua defesa de mérito,
alegando ter agido amparado por lei municipal,
motivo por que não se poderia falar em ato de
improbidade por ele cometido. 

O Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, em sua manifestação de f. 72/76, susci-
tou a extemporaneidade da manifestação do
réu e esclareceu já ter sido pacificado o
entendimento de inexistir prerrogativa de foro

para julgamento de ação civil pública contra ato
de improbidade praticado por prefeito. 

No tocante à argüição de nulidade do pro-
cedimento administrativo, asseverou o Represen-
tante Ministerial que não houve qualquer tentativa
de punição do investigado, mas simplesmente a
busca de elementos de convicção acerca dos
danos causados ao patrimônio público.

O réu apresentou contestação às f. 82/91,
reiterando as preliminares anteriormente susci-
tadas, pleiteando, ao final, a improcedência da
ação, ao argumento de não se enquadrar sua
conduta na Lei nº 8.429/92, visto ter apenas
cumprido o disposto na Lei Municipal nº 1.272/98.

Impugnação à contestação às f. 117/123,
repetindo as razões pelas quais as preliminares
devem ser rejeitadas, pugnando, em seara meri-
tória, pela condenação do requerido nas penas do
art.12 da Lei nº 8.429/92, em virtude da realização
de contratação irregular, com a conseqüente
devolução dos valores pagos aos cofres públicos,
isso não obstante a efetiva prestação dos serviços,
sob a alegação de que os munícipes não têm a
obrigação de arcar com o custo das ilegalidades
cometidas pelos governantes.

Na sentença de f. 126/145, o Juiz de
primeiro grau rejeitou as preliminares e julgou par-
cialmente procedente o pedido, para suspender
os direitos políticos do réu por 04 (quatro) anos e
proibi-lo de contratar com o Poder Público ou dele
receber benefícios ou incentivos fiscais e credi-
tícios, direta ou indiretamente, também, por 04
(quatro) anos, ao fundamento de que, inobstante
a determinação da lei local, o § 2º do art. 37 da CR
prevê a punição da autoridade que não obedece
aos comandos previstos nos incisos II e III. 

Declarou, ainda, a nulidade dos contratos
realizados sem concurso público e a inconstitu-
cionalidade da Lei Federal nº 10.628/02 e da
Lei Municipal nº 1.272/98. 

Apela o réu, às f. 148/160, reiterando as
preliminares aduzidas em sua resposta e con-
testação, argüindo, ainda, a de nulidade da sen-
tença por cerceamento de defesa. No mérito,
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pleiteia a reforma do decisum, para que seja
reconhecida a improcedência do pedido inicial,
por impossibilidade de se questionar, através
de ação civil pública, inconstitucionalidade de
lei pela via incidental. 

Contra-razões às f. 181/194. 

Opina a Procuradoria-Geral de Justiça
pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo
não-provimento do recurso. 

É o relatório. 

Conheço do recurso. 

Rejeito a preliminar de incompetência do
Juízo de primeiro grau para julgar ação civil
pública, tendo em vista já ter a Corte Superior
deste Tribunal de Justiça declarado, no
Incidente de Inconstitucionalidade nº 1.0000.03.
401472-0/000, a inconstitucionalidade da Lei
Federal nº 10.628/02, alteradora do art. 84 do
Código de Processo Penal. 

Rejeito, também, a preliminar de cercea-
mento de defesa, visto versar a questão ora de-
batida apenas sobre matéria de fato que dispensa
maior dilação probatória ou oitiva de testemunha. 

Registre-se que o tema em análise se
cinge à contratação irregular e inconstitucional
de servidores em cargo em comissão, fato esse,
inclusive, comprovado e não negado pelo réu.

Por derradeiro, rejeito a preliminar de
extinção do processo por insubsistência do pro-
cedimento administrativo investigatório, tendo
em vista ter ele seguido exatamente os trâmites
aplicáveis a sua natureza, meramente inquisiti-
va, dispensando a concessão de ampla defesa
e contraditório ao investigado. 

Rejeitadas as preliminares, passo ao
exame do mérito. 

Narra o Representante do Ministério
Público que o Prefeito Municipal de Viçosa
nomeou, nos termos da Lei nº 1.272/98, nove
agentes de trânsito para realizarem atividades

que não se subsumem à natureza e definição
do cargo de provimento em comissão pretendi-
do, por não realizarem atos de chefia, direção
ou assessoramento, em desacordo ao preceito
insculpido no art. 37, inciso II, da Carta da
República, praticando, por via de conseqüên-
cia, ato de improbidade administrativa. 

Importante perquirir se o apelante praticou
ato de improbidade administrativa a ensejar a sus-
pensão de seus direitos políticos por 04 (quatro)
anos e a impossibilidade de contratar com o Poder
Público também por 04 (quatro) anos.

A priori, a violação dos princípios
norteadores da Administração Pública (legali-
dade, razoabilidade, moralidade, interesse
público, eficiência, motivação, publicidade e
impessoalidade) e, ainda, de qualquer outro ato
a ela imposto pode caracterizar improbidade
administrativa do agente público ou de terceiro,
desde que presentes a culpa ou o dolo e a má-
fé, conforme ensina Maria Sylvia Zanella Di
Pietro, em Direito administrativo, 14. ed. São
Paulo: Atlas, 2002, p. 688: 

O enquadramento na lei de improbidade exige
culpa ou dolo por parte do sujeito ativo. Mesmo
quando algum ato ilegal seja praticado, é pre-
ciso verificar se houve culpa ou dolo, se houve
um mínimo de má-fé que revele realmente a
presença de um comportamento desonesto. (...)
Por isso mesmo, a aplicação da lei de impro-
bidade exige bom-senso, pesquisa da intenção
do agente, sob pena de sobrecarregar-se inutil-
mente o Judiciário com questões irrelevantes,
que podem ser adequadamente resolvidas na
própria esfera administrativa. A própria seve-
ridade das sanções previstas na Constituição
está a demonstrar que o objetivo foi o de punir
infrações que tenham um mínimo de gravidade,
por apresentarem conseqüências danosas para
o patrimônio público (em sentido amplo), ou
propiciarem benefícios indevidos para o agente
ou para terceiros. A aplicação das medidas pre-
vistas na lei exige a observância do princípio da
razoabilidade, sob seu aspecto de proporciona-
lidade entre meios e fins. 

Há que se observar, para tanto, se o dano
e o efetivo proveito obtido pelo agente restaram
comprovados e se a sanção imposta a ele guarda
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proporcionalidade entre o dano e o proveito, con-
forme já decidiu, em situação análoga, o egrégio
Tribunal de Alçada Civil de São Paulo: 

Ação civil pública. Improbidade administrativa.
Prejuízo ao erário. Obrigação de restituir aos
cofres públicos. Admissibilidade, desde que
comprovado o dano, estreme de dúvidas. 
Ementa oficial: Na hipótese de ação civil públi-
ca visando à anulação de atos praticados por
autoridade da Administração Pública, sob a ale-
gação de improbidade administrativa e de pre-
juízo ao erário, impõe-se admitir que a obri-
gação de restituir aos cofres públicos tem sus-
tentação em dois pressupostos: a ilegalidade
do ato e o seu poder de causar prejuízo. Infere-
se disso que o dano não se presume. Há de
ficar comprovado, estreme de dúvida (Ac. na
Ap. nº 114.999-5/2, 3ª Câmara, Rel. Des. Rui
Stoco, j. em 30.05.2000, in RT 781/219).

Todavia, o dano ao erário não é essencial
ao reconhecimento da improbidade, revelando-se
necessária, também, a presença do elemento
subjetivo, ou seja, má-fé, conforme ensina a
mesma autora, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, na
referida obra, p. 689: 

No caso da lei de improbidade, a presença do
elemento subjetivo é tanto mais relevante pelo
fato de ser objetivo primordial do legislador
constituinte o de assegurar a probidade, a
moralidade, a honestidade dentro da
Administração Pública. Sem um mínimo de má-
fé, não se pode cogitar da aplicação de penali-
dades tão severas como a suspensão dos dire-
itos políticos e a perda da função pública.

No caso em tela, a condenação do apelante
teve como fundamento a nomeação, sem concur-
so público, de nove agentes de trânsito.

Verifica-se que os cargos de agente de
trânsito foram criados para atender ao convênio
celebrado entre o Estado de Minas Gerais e o
Município de Viçosa, em janeiro de 1998, para
regulamentar o sistema de trânsito local, ficando
a cargo da Municipalidade o cumprimento das
exigências previstas no item 2.1.1 do referido
convênio (f. 20). 

Considerando que se tratava de situação
emergencial, editou o Alcaide, com aprovação

do Legislativo local, a Lei nº 1.272/98, criando
os cargos de provimento em comissão de
agente de trânsito e segurança municipal, com-
prometendo-se, no entanto, a realizar no prazo
máximo de 01 (um) ano, a contar da vigência da
mencionada lei, concurso público.

Embora se tenha a informação de que
ainda não foi realizado o dito concurso público,
não se pode por esse fato isolado impingir ao
Chefe do Executivo penalidade tão severa
como a aplicada pelo Magistrado de primeira
instância, visto que pretendeu, com a edição da
lei, resolver situação de emergencial interesse
público, não se vislumbrando na conduta do
agente qualquer interesse em atingir finalidade
ilícita, obtenção de vantagem econômica para
si ou para outrem e afronta aos princípios
norteadores da Administração Pública. 

Registre-se, por oportuno, que a ordem
jurídica pátria prestigia o princípio da boa-fé
presumida. 

Nesse sentido, preleciona o ilustre professor
Caio Mário da Silva Pereira, em Enciclopédia
Saraiva do Direito, São Paulo: Saraiva, 1977, vol.
XI, p. 493, verbete ‘boa-fé - I’:

10. Desperta interesse a questão da prova da
boa-fé. 
É regra que todos os Códigos modernos,
expressa ou implicitamente, consagram, que
a boa-fé se presume até prova em contrário,
devendo caber o onus probandi a quem alega
a má-fé. A boa-fé constitui a regra, a má-fé
uma exceção.

Ora, tal presunção não poderia ser abso-
luta, porque levaria ao extremo oposto de acober-
tar o dolo e a má-fé, conseqüência tanto ou mais
prejudicial que exigir-se a prova da boa intenção. 

O aclamado postulado da boa-fé, na sua
noção corrente de “confiança recíproca”,
entende-se somente até o ponto de ser uma
presunção negativa de má-fé. Não se afirma
nele a atuação leal de alguém, mas somente se
presume, até prova em contrário, que este não
agiu dolosamente.
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Ademais, inexistindo dano ao erário, con-
figura-se a prática de ato de improbidade por
violação aos princípios da Administração
Pública (art. 11 da Lei nº 8.429/92), somente
quando a conduta positiva ou negativa do
agente público decorrer de dolo. 

Sobre o tema nos ensina Carlos
Frederico Brito dos Santos, em Improbidade
administrativa - Reflexões sobre a Lei nº
8.429/92, Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 44,
ao comentar o mencionado art. 11: 

Na modalidade comentada, a exemplo do que
ocorre com o artigo 9º, está prevista tão-
somente a conduta comissiva ou omissiva
dolosa, ou seja, o comportamento consciente
do agente público com o objetivo deliberado
de praticar qualquer ato que importe em vio-
lação de qualquer dos deveres decorrentes
de princípios administrativos.

Nesse mesmo sentido, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:

Ação de improbidade administrativa. Ausência
de má-fé do administrador público.
- 1. A Lei 8.429/92, da ação de improbidade
administrativa, que explicitou o cânone do art.
37, § 4º, da Constituição Federal, teve como
escopo impor sanções aos agentes públicos
incursos em atos de improbidade nos casos
em que: a) importem em enriquecimento ilíci-
to (art. 9º); b) que causem prejuízo ao erário
público (art. 10); c) que atentem contra os
princípios da Administração Pública (art. 11),
aqui também compreendida a lesão à morali-
dade administrativa. 
- 2. Dessarte, para que ocorra o ato de impro-
bidade disciplinado pela referida norma, é mister
o alcance de um dos bens jurídicos acima refe-
ridos e tutelados pela norma especial.
- 3. No caso específico do art. 11, é necessária
cautela na exegese das regras nele insertas,
porquanto sua amplitude constitui risco para o
intérprete, induzindo-o a acoimar de ímprobas
condutas meramente irregulares, suscetíveis
de correção administrativa, visto ausente a má-
fé do administrador público e preservada a
moralidade administrativa ( REsp nº 480.387-

SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJU de
24.05.2004, p. 163).

Ora, não restou comprovado tenha o
apelante agido com má-fé, obtido vantagem
econômica para si ou para terceiro ou infringido
qualquer dos princípios da Administração Pública,
motivo por que não há falar em prática de ato de
improbidade administrativa a sustentar a suspen-
são de seus direitos políticos por 04 (quatro) anos
e a impossibilidade de contratar com o Poder
Público por também igual período.

Por derradeiro, saliente-se, na esteira do
conforme entendimento do eg. Superior
Tribunal de Justiça, que, inexistindo prova de
que tenha havido má-fé por parte do Ministério
Público ao aforar a ação, não responde ele pelo
ônus da sucumbência:

9. A atuação do Ministério Público, pro populo,
nas ações difusas, justifica, ao ângulo da lógi-
ca jurídica, sua dispensa de suportar os ônus
sucumbenciais, acaso inacolhida a ação civil
pública.
10. Consectariamente, o Ministério Público
não deve ser condenado ao pagamento de
honorários advocatícios e despesas proces-
suais, salvo se comprovada má-fé (...) (REsp
nº 480.387 - SP, Primeira Turma, Rel. Min.
Luiz Fux, DJU de 24.05.2004, p. 163).

Frente ao exposto, provejo o recurso,
para reformar a sentença vergastada e julgar
improcedente o pedido inicial. 

Ausente a prova de má-fé, não há
imposição de ônus sucumbenciais. 

Custas, nihil. 

O Sr. Des. Fernando Bráulio - De acordo. 

O Sr. Des. Silas Vieira - De acordo. 

Súmula - REJEITARAM AS PRELI-
MINARES E DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO.

-:::-
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SEGURO EMPRESARIAL - EXCLUSÃO DE COBERTURA - CLÁUSULA CONTRATUAL -
INTERPRETAÇÃO - ART. 47 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Ementa: Ação de cobrança. Seguro empresarial. Roubo. Exclusão da cobertura securitária.
Mercadoria em consignação. Não-configuração. Indenização devida.

- Ante a constatação de que os aparelhos roubados se encontravam na empresa apelada (auto-
ra) para manutenção, e não na condição de “mercadoria em consignação”, entende-se que o
sinistro se enquadra na ressalva prevista na cláusula contratual nº 5.1, item c, o que enseja a
indenização securitária pleiteada na inicial.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.03.892733-1/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Vera Cruz
Seguradora S.A. - Apelada: JVD Assistência Técnica Celular Ltda. - Relator: Des. ELPÍDIO DONIZETTI 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª
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, 26 de outubro de 2006. -
Elpídio Donizetti - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Elpídio Donizetti - Trata-se de
apelação interposta à sentença que, nos autos
da ação de cobrança ajuizada por JVD
Assistência Técnica de Celular Ltda. em face de
Vera Cruz Seguradora S.A., julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial.

Na sentença (f. 240/244), afirmou o Juiz
de primeiro grau que restou incontroversa a
existência de contrato de seguro empresarial
celebrado entre as partes em 08.08.2001, com
validade de um ano, bem como a presença de
cobertura, em caso de roubo, dos bens da auto-
ra até o limite de R$ 20.000,00. 

Asseverou que a exclusão da cobertura
securitária com relação ao dinheiro em caixa e
a dois aparelhos celulares pertencentes aos
funcionários da autora está expressamente pre-
vista no contrato de seguro, na cláusula 5.1.C e

5.1.K., motivo pelo qual tais bens não podem
ser indenizados pela seguradora. 

Entretanto, quanto aos 112 aparelhos celu-
lares Nokia e aos 24 telefones móveis dos clientes
da autora, entendeu que tais objetos estão insertos
na cobertura do contrato de seguro, uma vez que
não são mercadorias em consignação. Afirmou
que referidos aparelhos se encontravam, no
momento do roubo, no estabelecimento da autora
em razão da atividade que exerce - prestação de
serviços de manutenção em aparelhos celulares -,
situação que gera o dever de indenizar. 

Ao final, condenou a seguradora ré ao
pagamento de 

indenização securitária referente aos valores
de 112 (cento e doze) aparelhos Nokia (47 do
modelo 8260, 34 do modelo 5125, 18 do mo-
delo 6120 e 13 do modelo 7160) e de 24
(vinte e quatro) aparelhos telefônicos de
clientes, todos roubados no estabelecimento
da segurada (f. 243). 

Inconformada, a seguradora ré interpôs
apelação (f. 245/251), aduzindo que: 

a) os aparelhos listados às f. 03 e 65 não
eram de propriedade da autora, uma vez que
constava da nota fiscal a expressão “substituição
em garantia”. Na verdade, tais telefones são con-
siderados “mercadorias em consignação”; 

b) em se tratando de “mercadorias em
consignação”, os respectivos objetos, entre
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eles os 112 aparelhos celulares, estão excluí-
dos da cobertura securitária, razão pela qual,
nos termos da cláusula 5.1F do contrato de
seguro, inviável a indenização; 

c) quanto aos dois celulares das fun-
cionárias da autora e ao dinheiro em caixa, o
Juiz de primeiro grau agiu com acerto ao excluí-
los da indenização, pois observou o disposto na
cláusula 5.1 itens c e k; 

d) em relação aos 24 aparelhos telefô-
nicos já consertados, pertencentes aos clientes
e que também foram roubados, tendo em vista
que a autora não conseguiu demonstrar o mo-
delo e o real valor desses telefones, incabível a
cobertura securitária. 

Por fim, requer o provimento da apelação
para reformar a sentença e, por conseguinte, julgar
improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A seu turno, a autora apresentou contra-
razões (f. 254/261), sustentando, em síntese, que: 

a) a alegação da ré “é tendenciosa, pois
quer inverter o termo ‘substituição em garantia’
por ‘consignação’ (cf. notas fiscais de f. 66/69)”
(f. 258); 

b) a cláusula 5.1, letra c, autoriza a
cobertura securitária dos 112 aparelhos celu-
lares Nokia e 24 telefones dos clientes; 

c) a prova oral comprovou que todos os
clientes que tiveram aparelhos roubados rece-
beram indenização paga pela própria autora. 

Presentes os pressupostos de admissi-
bilidade, conheço da apelação. 

Inicialmente, cumpre realizar uma breve
síntese dos fatos discutidos nos autos. 

A apelada (autora), empresa prestadora
de serviços de manutenção de aparelhos celu-
lares, celebrou com a apelante (seguradora ré)
contrato de seguro “Multirisco Empresarial” (f.
22), em 08.08.2001, com validade de um ano,

visando a diversas coberturas, entre elas roubo
até o limite de R$ 20.000,00 (apólice - f. 18).

No dia 30.01.2002, conforme boletim de
ocorrência (f. 60/32), a empresa apelada foi
assaltada por três indivíduos armados, que sub-
traíram os bens relacionados à f. 65. 

Encaminhados os documentos relativos
ao sinistro à seguradora apelante, esta pagou
apenas parte da indenização total, isto é, R$
6.898,50, ao fundamento de que alguns itens
roubados não possuíam cobertura securitária. 

Inconformada com a negativa de paga-
mento, a apelada ingressou com a presente ação
em face da apelante com o intento de receber
indenização pelos bens não pagos, quais sejam: 

a) 112 aparelhos celulares marca Nokia; 

b) 24 telefones celulares de clientes já
reparados e com baterias diversas; 

c) 2 aparelhos celulares dos funcionários; 

d) R$ 210,00 em dinheiro. 

Em síntese, o caso dos autos versa sobre a
interpretação da cláusula 5ª do contrato de seguro,
que prevê as espécies de exclusão da cobertura
securitária. Assim, na hipótese em exame, cumpre
verificar, pela análise da cláusula 5ª, se os bens
roubados e não indenizados pela apelante estão
ou não excluídos da cobertura securitária. 

Antes de iniciar essa análise, vale obser-
var que os demais fatos deduzidos no processo
- celebração do contrato de seguro, ocorrência
do roubo e subtração das mercadorias listadas
acima - encontram-se incontroversos. 

Pois bem. Primeiramente, em relação à
quantia em caixa de R$ 210,00 e aos dois apa-
relhos celulares dos funcionários da apelada, o
Juiz de primeiro grau entendeu correta a
exclusão desses bens da cobertura securitária,
pois o contrato de seguro, nas cláusulas 5.1.C
e 5.1.K., expressamente prevê a impossibili-
dade de indenização.
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Apesar de sair derrotada nesse capítulo
da sentença, a apelada não interpôs apelação,
motivo pelo qual tal matéria, em virtude da
coisa julgada material, não deve ser reexami-
nada por este Tribunal. 

Relativamente aos 112 aparelhos celu-
lares Nokia e 24 telefones móveis dos clientes
da apelada, o Juiz de primeiro grau, na sen-
tença (f. 240/244), entendeu que tais objetos
estão insertos na cobertura do contrato de
seguro, uma vez que não são mercadorias em
consignação. Afirmou que referidos aparelhos
se encontravam no estabelecimento da apelada
em razão da atividade que exerce - prestação
de serviços de manutenção em aparelhos celu-
lares -, situação que gera o dever de indenizar. 

Assim, condenou a apelante ao paga-
mento de

indenização securitária referente aos valores
de 112 (cento e doze) aparelhos Nokia (47 do
modelo 8260, 34 do modelo 5125, 18 do mo-
delo 6120 e 13 do modelo 7160) e de 24
(vinte e quatro) aparelhos telefônicos de
clientes, todos roubados no estabelecimento
da segurada (f. 243). 

Inconformada, alega a apelante que os
aparelhos listados às f. 03 e 65 não eram de
propriedade da apelada, uma vez que consta-
va, na nota fiscal, a expressão “substituição em
garantia”, motivo pelo qual tais telefones são
considerados “mercadorias em consignação”.
Dessarte, em se tratando de “mercadorias em
consignação”, os respectivos objetos, entre
eles, os 112 aparelhos celulares, estão excluí-
dos da cobertura securitária, razão pela qual,
nos termos da cláusula 5.1F do contrato de
seguro, inviável a indenização. 

A seu turno, afirma a apelada que a ale-
gação da apelante “é tendenciosa, pois quer
inverter o termo ‘substituição em garantia’ por ‘con-
signação’ (cf. notas fiscais de f. 66/69)” (f. 258).

Alega que a cláusula 5.1, letra c, autoriza
a cobertura securitária dos 112 aparelhos celu-
lares Nokia e 24 telefones dos clientes.

Pois bem. O contrato de seguro firmado
entre as partes prevê, na cláusula 5.1, itens c e
e, o seguinte: 

Cláusula 5 - Exclusões gerais.
5.1. Bens e objetos não cobertos pelo seguro.
Não estão amparados, por qualquer cobertu-
ra deste seguro, os seguintes bens e objetos: 
(...) 
c) bens de terceiro, exceto quando arrenda-
dos ou alugados pelo segurado ou quando
fizerem parte do desenvolvimento de suas
atividades ou se encontrarem sob responsa-
bilidade do segurado para reparos ou
manutenção e desde que existam registros
(documentos) comprovando sua entrada e
existência no local do risco, permanecendo as
exclusões dos itens f e l; 
(...) 
f) mercadorias em consignação (...) (f. 31 e
31-v.).

No caso sob julgamento, verifica-se que os
112 aparelhos celulares subtraídos foram entre-
gues à apelada por seus clientes, a fim de que
fosse prestado serviço de assistência técnica. 

De acordo com contrato firmado com a
Nokia do Brasil (f. 98/153), constata-se que a
apelada realmente presta serviços de assistên-
cia técnica, manutenção e reparos dos produtos
da Nokia. 

Ora, em sendo a atividade exercida pela
apelada de “prestação de serviços de manu-
tenção em aparelhos celulares e de telefonia em
geral” (contrato social - f. 09), resta claro que o
sinistro se enquadra na ressalva prevista na
cláusula 5.1, item c, haja vista que os telefones
celulares roubados, apesar de serem de pro-
priedade de terceiros, se encontravam na
empresa apelada para conserto, e não na
condição de “mercadoria em consignação”.

Assim, não há que se falar em “mercado-
rias em consignação” e, por conseguinte, em
exclusão da cobertura securitária, pois os tele-
fones celulares subtraídos estavam na loja para
conserto, e não para revenda. 

Evidencie-se que o termo “mercadorias
em consignação” jamais possui a abrangência
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desejada pela apelante, nada mais sendo do
que o depósito de produtos com a finalidade de
comercializá-los. 

Dessarte, estando caracterizado que os
112 celulares não estavam na loja da apelada
para venda, mas sim para manutenção, não há
que se falar em mercadoria em consignação. 

Como se não bastasse, em se tratando
de relação de consumo, cumpre considerar que
o art. 47 do CDC dispõe que “as cláusulas con-
tratuais serão interpretadas de maneira mais
favorável ao consumidor”. 

Tal disposição legal fundamenta-se na
finalidade perseguida pelo CDC de proteger o
consumidor na condição de sujeito vulnerável,
dentro da perspectiva de que o Estado deve
intervir no âmbito das relações contratuais com
o objetivo de garantir o equilíbrio entre as partes,
conforme estabelece o art. 170, V, da CF/88. 

Assim, mesmo que existisse dúvida entre
os itens c e f da aludida cláusula contratual,
aplicar-se-ia a alínea c, porquanto, nos termos
do art. 47 do CDC, é a cláusula mais benéfica à
apelada. 

Diante disso, resta caracterizado o dever
de a apelante indenizar os 112 aparelhos celu-
lares marca Nokia, valendo transcrever, a esse
respeito, trecho da sentença: 

Vê-se, pelo contrato anexado às f. 98 e
seguintes destes autos, que a autora apenas
presta serviços à Nokia do Brasil Tecnologia
Ltda., tendo, entre outras, a obrigação de
solicitar a substituição e devolver a esta o pro-
duto substituído (cf. alínea h da cláusula 6.1,
à f. 103). 
Esta obrigação foi, inclusive, reconhecida
pela ré, ao asseverar que os 112 (cento e
doze) aparelhos celulares da marca Nokia
pertenceriam ao fabricante, que apenas os
repassava para a autora para que esta os
entregasse ‘diretamente ao consumidor que
teve seu telefone danificado em período de
cobertura da garantia do produto’. 
Tal atividade não pode ser tida como de
‘consignação’ e, por isso, não é de se aplicar ao

caso a exclusão prevista na cláusula 5.1.F das
Condições Gerais do Contrato, que diz respeito
às ‘mercadorias em consignação’ (f. 243).

No tocante aos 24 aparelhos telefônicos
já reparados e que estavam à disposição dos
clientes, a apelante argüiu que, tendo em vista
que a apelada não conseguiu demonstrar o
modelo e o real valor desses telefones, incabí-
vel é a cobertura securitária. 

A seu turno, a apelada sustenta que a
prova oral comprovou que todos os clientes que
tiveram os aparelhos roubados receberam inde-
nização paga pela própria apelada. 

A questão sustentada pela apelante não
encontra suporte algum nos autos, haja vista
que, pela simples leitura dos documentos de f.
70/95, verifica-se que os mencionados 24
aparelhos estão devidamente individualizados,
constando não apenas o modelo e o valor do
telefone, como também número de série do
aparelho, nome e, ainda, identidade e assina-
tura do cliente cujo celular foi roubado. 

Além disso, a prova testemunhal (f.
219/223) demonstra que, apesar de não ter rece-
bido a integralidade da indenização securitária,
os clientes da apelada foram indenizados por ela.

Dessa maneira, evidenciada a aplicabili-
dade da ressalva prevista na cláusula 5.1, item
c, do contrato de seguro, cabe à apelante arcar
com a obrigação de pagar a indenização secu-
ritária conforme fixada na sentença. 

Ante o exposto, nego provimento à
apelação, mantendo, por conseguinte, a bem-
lançada sentença da lavra do excelente Juiz de
primeiro grau, Dr. Maurílio Gabriel Diniz. 

Custas recursais, pela apelante.

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Fábio Maia Viani e Adilson
Lamounier. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.

-:::-
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, na conformidade da ata dos
julgamentos e das notas taquigráficas, EM
NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2006. -
Fernando Caldeira Brant - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Fernando Caldeira Brant -
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão do eminente Juiz
da 2ª Vara Cível da Comarca de Ituiutaba, que,
nos autos do incidente processual, deferiu o
pedido de exibição de fita VHS requerido pelo
agravado. 

Sustenta o requerente que jamais soube
que estava sendo filmado ou tendo conversa
gravada. 

Afirma que a prova foi construída por
apenas uma das partes, não podendo ser admi-
tida em direito. 

Ao final, pretende seja conferido efeito
suspensivo ao presente recurso, para reformar
a decisão que deferiu a produção de prova
através de exibição de fita VHS.

Foi concedido o efeito ativo pretendido pela
agravante, conforme despacho de f. 22/23-TJ.

Contraminuta, às f. 32/45-TJ. 

Conheço do recurso, visto que presentes
os pressupostos de admissibilidade. 

Conforme noticiam os autos, o agravante
insurge-se contra decisão da 2ª Vara Cível da
Comarca de Ituiutaba que, nos autos da exe-
cução por título judicial, deferiu o pedido de
exibição de fita VHS requerido pelo agravado. 

Apesar de o agravante sustentar que
jamais soube que estava sendo filmado ou
tendo conversa gravada, bem como afirmar que
a prova foi construída por apenas uma das
partes, tenho que não lhe assiste razão. 

Analisando os autos, afigura-se neces-
sária a exibição da fita VHS para o desate da
lide. Efetivamente, não é possível averiguar a
prova plena, neste limiar de processo, mas os
indícios são veementes e fortes no sentido de
graves irregularidades sobre a origem da dívi-
da, que devem ser apuradas. 

Vale dizer que admitir a irresignação e
surpresa do agravante no que se refere à
exibição da fita seria alentar a torpeza deste,
afinal a conversa mantida na fita foi estabeleci-
da entre as partes; se demonstrado que dela
participou, desaparece o elemento surpresa. 

PROVA - FITA MAGNÉTICA - GRAVAÇÃO POR UM DOS INTERLOCUTORES - MEIO LÍCITO - ART.
383 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - APLICAÇÃO

Ementa: Agravo de instrumento. Gravação. Fita magnética. Meio de prova. Pessoas envolvidas
na causa. Meio lícito. Aplicação do princípio da proporcionalidade.

- A gravação magnética é admitida como meio idôneo de prova contra aquele em relação a quem
fora apresentada. Pode ser admitida, à luz do princípio da proporcionalidade, como prova em
juízo e informada pelo princípio da persuasão racional, ao seu fundamentado juízo, a teor do art.
383 do CPC, à consideração de que o direito tutelado, no âmbito do processo civil, prevalece
sobre o direito à intimidade ou ao segredo, que não se revestem de caráter absoluto. 

AGRAVO N° 1.0342.05.063891-1/001 - Comarca de Ituiutaba - Agravante: Marcus Vinícius
Carvalho de Oliveira - Agravado: Winston Frederico Almeida Drummond - Relator: Des. FERNANDO
CALDEIRA BRANT
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Ademais, devo dizer que jurisprudência e
doutrina se têm posicionado no sentido de

aceitar como prova a gravação feita através
de fita magnética da conversação mantida
com terceiro, quando não haja interceptação,
cumprindo ao juiz apreciar o valor do docu-
mento, se necessário através de perícia aferi-
tória de sua autenticidade ( RT 689/163). 

É legítimo, com efeito, o uso da gravação
magnética como meio de prova. O que não se
tolera é o seu emprego com violação de intimi-
dade, e de sigilo telefônico, ou qualquer outro
sigilo igualmente tutelado. 

O art. 383 do CPC considera meio idôneo
de prova “qualquer reprodução mecânica, como
a fotográfica, cinematográfica, fonográfica ou de
outra espécie”, desde, é claro, que não contrarie
a regra geral do art. 332 do mesmo código, que
não admite os meios de prova que não sejam
moralmente legítimos, ou se trate de prova ilícita,
a que se refere o inciso LVI do art. 5º da
Constituição da República.

Há maior proteção ao contraditório e ao
direito da parte em produzir alguma prova, do
que o resguardo à intimidade do cidadão, desde
que este esteja procedendo de forma a ocultar
a verdade, que possa interessar, de alguma
forma, ao processo judicial. 

Ainda a propósito do tema, acentue-se
que, mesmo nas hipóteses envolvendo prova
ilícita, em caráter excepcional e casos graves,
tem-se admitido a sua utilização em juízo, à
consideração de que as liberdades públicas
não são absolutas, aplicando-se o princípio da
proporcionalidade quando o direito tutelado é
mais importante que o direito à intimidade, se-
gredo ou liberdade de comunicação.

Nessa linha de entendimento, observa
Luiz Torquato Avolio, lembrado por Alexandre
de Moraes:

... é, pois, dotada de um sentido técnico no
direito público a teoria do direito germânico,
correspondente a uma limitação do poder
estatal em benefício da garantia de integridade

física e moral dos que lhe estão sub-rogados
(...). Para que o Estado, em sua atividade,
atenda aos interesses da maioria, respeitando
os direitos individuais fundamentais, se faz
necessária não só a existência de normas para
pautar essa atividade e que, em certos casos,
nem mesmo a vontade de uma maioria pode
derrogar (Estado de Direito), como também há
de se reconhecer e lançar mão de um princípio
regulativo para se ponderar até que ponto se
vai dar preferência ao todo ou às partes (princí-
pio da proporcionalidade), o que também não
pode ir além de um certo limite, para não reti-
rar o mínimo necessário a uma existência
humana digna de ser chamada assim
(MORAES, Alexandre de. Direito constitu-
cional. 6. ed. Atlas, p. 115).

Desponta desse contexto que razão não
assiste ao agravante em pretender impedir a
exibição da fita, para se apurar a veracidade dos
fatos que sustentam a demanda, porquanto se
trata de conversa entre as partes, gravada por
uma delas no próprio local da interlocução, sem
interceptação de terceiros. 

Veja-se, por elucidativa, a observação de
Barbosa Moreira:

Tenha-se em mente que o direito de uma das
partes à preservação de sua intimidade, se
‘absolutizado’, pode mutilar ou mesmo nuli-
ficar, sob certas circunstâncias, o direito da
outra parte à prova. Dentro dos direitos
amparados pelo ordenamento jurídico surge o
direito à ação. Por conseqüência, o direito à
prova (RF 286/270).

Com efeito, cabe ao juiz, considerando o
permissivo do art. 130 do CPC, ao determinar a
produção da prova, dar-lhe a valoração devida,
só se obstando sua produção se obtida por meio
não moralmente legítimo, o que, em princípio,
não é o caso dos autos. 

Não há falar também em ilicitude da
gravação, quando a conversão é mantida entre
as partes do processo, e, assim, a gravação
pode ser aceita como prova.

Segundo a lição de Pontes de Miranda: 

O art. 383 apenas prevê que a pessoa contra
quem foi mostrada haja admitido a veridici-
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dade. Se o não admite, cabe ao juiz ordenar
que se proceda ao exame pericial (...). Ou a
outra parte não impugna ou impugna; se
impugna, tem de ser procedido o exame peri-
cial, ou pelo tabelião, ou outro funcionário
público (...). A pessoa contra quem se produz-
iu a prova de que cogita o art. 383 ou tem de
alegar a inconformidade, ou admite a repro-
dução mecânica. Por isso, se há impugnação,
não fica retirada a eficácia e incide o parágrafo
único, se não foi impugnada a reprodução
mecânica, tem-se por aceita, isto é, admite-se
a conformidade (Comentários ao Código de
Processo Civil. 2. ed., t. IV/506/507). 

Como bem lembrou Thompson Flores
Lenz, em artigo publicado na Revista dos Tribunais
nº 621/281:

É intuitivo que, na busca da verdade real, tão
cara à missão processual de realizar justiça, não
pode o juiz abdicar dos meios que a tecnologia
moderna concebeu para documentação de fatos
e eventos.

Sempre, portanto, que o emprego de
gravadores se faça sem dolo, ou malícia, mas
de forma natural e em resguardo de um direito,
seu resultado poderá ser aproveitado pelo jul-
gador, quando mais em eventual local público,
ainda que restrito, o que se avaliará oportuna-
mente. Inadmissíveis são o dolo, a malícia, a
torpeza na captação da prova. É, aliás, o que
está proibido no art. 332 do CPC. 

Sobre o tema, escreve, também, com
propriedade Humberto Theodoro Júnior:

A finalidade do dispositivo processual em
questão, como da garantia constitucional de
que nenhuma prova será produzida no
processo se obtida por meio ilícito, não é
restringir o emprego da técnica na produção
da prova judicial. É - isso sim - conciliar o
desenvolvimento tecnológico, tão almejado
por todos, com um valor permanente ao
homem, ou seja, a moral, a dignidade, a vir-
tude humana (RTJMG 51/25).

Necessário ainda dizer que a autentici-
dade da gravação e seu valor serão devida-
mente apreciados e medidos pelo MM. Julgador
singular, como elemento de convicção, e, de

acordo com seu prudente arbítrio, sobre eles se
pronunciará no momento oportuno. 

Importante salientar que, se nada tem a
esconder o agravante, será uma forma de com-
provar a veracidade dos fatos noticiados na ini-
cial do presente recurso. 

Dessa forma, tenho que bem andou o
MM. Julgador de primeiro grau em deferir a
exibição da fita VHS. 

Por todo o exposto, nego provimento ao
recurso interposto, mantendo, in totum, a decisão
hostilizada. 

Custas, ex lege. 

O Sr. Des. Afrânio Vilela - Estou acompa-
nhando o Relator, porque tenho entendido que a
gravação magnética de conversas entre as
próprias partes que compõem os pólos de um
processo judicial é possível, é legal, não ofende o
direito de intimidade tutelado pela Constituição
Federal. 

Por esta razão, estou negando provimento,
na esteira do voto do Relator.

O Sr. Des. Marcelo Rodrigues - Peço vista.

O Sr. Des. Presidente - O julgamento
deste feito foi adiado na sessão anterior a pedido
do Desembargador 2º Vogal, quando, então, os
Desembargadores Relator e 1º Vogal negavam
provimento ao recurso.

O Sr. Des. Marcelo Rodrigues - Pedi vista
dos autos na última sessão desta Câmara, na
condição de Vogal, para melhor exame das
matérias aqui ventiladas, e, após acurada análise
de seus pontos controvertidos, nos aspectos fáti-
co e jurídico, peço vênia para segundar às inteiras
os votos que a este precederam, perfilhando-me
de acordo com os eminentes Desembargadores
Fernando Caldeira Brant e Afrânio Vilela, no caso
concreto, para negar provimento ao recurso. 

Com efeito, é legítimo o uso de gravação
magnética realizada por um dos interlocutores
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enquanto meio probatório, mormente quando
possui finalidade documental. Assim, entendo
pela licitude da gravação de conversa entre as
partes, realizada por uma delas, ainda que sem
o consentimento da outra. 

O Supremo Tribunal Federal já se posi-
cionou a respeito da matéria, orientando-se sua
jurisprudência no sentido da licitude da grava-
ção de conversa entre dois interlocutores,
quando a gravação é realizada por um deles.
Dessarte inexiste ilicitude em alguém gravar
uma conversa com outrem, com a finalidade de
documentá-la, futuramente, em caso de nega-
tiva (conforme, exemplificativamente, STF, 2ª
Turma, Al-Agr. 503617/PR, Rel. Min. Carlos
Velloso, DJ de 04.03.2005). 

A matéria em questão também já foi
apreciada por este egrégio Tribunal de Justiça,
no sentido da legalidade da utilização de

gravação entre interlocutores realizada por um
deles, prevalecendo o direito tutelado, na seara
do direito processual civil, sobre o direito à
intimidade e à privacidade: 

Tratando a conversa telefônica de reprodução
dialógica mantida pelas partes envolvidas na
ação e gravada por uma delas, sem intervenção
de terceiro, esta gravação pode ser admitida, à
luz do princípio da proporcionalidade, como pro-
va em juízo, a teor do art. 383 do CPC, à consi-
deração de que o direito tutelado, no âmbito pro-
cessual civil, prevalece sobre o direito à intimida-
de ou ao segredo, que não se revestem de
caráter absoluto (TJMG - Agravo de Instrumento
nº 2.0000.00.304169-6/000(1) - Rel. Des. Kildare
Carvalho - publicado em 10.06.2000).

Com tais considerações, acompanho na
íntegra o voto do eminente Relator para, no
mérito, negar provimento ao recurso. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

VACINA - FORNECIMENTO PELO ESTADO - OBRIGATORIEDADE - DIREITO À SAÚDE - ART.
196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONTÁGIO - GRUPO DE MAIOR RISCO

Ementa: Constitucional. Saúde. Vacinação. Estado de Minas Gerais. Fornecimento. Grupos
com maior possibilidade de contágio. Obrigatoriedade. 

- O direito à saúde é constitucionalmente consagrado a todos, constituindo dever do Estado,
nos termos do art. 196 da Constituição Federal, norma provida de eficácia plena.

- Havendo elementos técnicos no sentido de demonstrar que determinados grupos de pessoas
sofrem maior risco de contágio pela meningite meningocócica do sorogrupo C, a elas também
deve ser estendida a vacina contra a referida moléstia.

AGRAVO N° 1.0439.06.054395-6/001 - Comarca de Muriaé - Agravante: Estado de Minas
Gerais - Agravado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relator: Des. ANTÔNIO SÉRVULO 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª
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, 3 de outubro de 2006. -
Antônio Sérvulo - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Antônio Sérvulo - Cuida-se, na
espécie, de agravo de instrumento interposto
pelo Estado de Minas Gerais, em face de
decisão interlocutória proferida nos autos da
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ação civil pública que lhe move o Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, decisum
que concedeu o pedido alternativo de anteci-
pação dos efeitos da tutela formulado nos
referidos autos, determinado ao réu, ora agra-
vante, que disponibilizasse a vacinação contra
a meningite C a todos os professores e profis-
sionais da educação (serventes e demais fun-
cionários), todos os profissionais de saúde
(dentistas, auxiliares, funcionários das institui-
ções hospitalares, bioquímicos e funcionários
de laboratórios), com prioridade de acesso a
todos os alunos das escolas do Município de
Muriaé. 

Alega o recorrente, em suas razões, que
o Ministério Público, ao formular o pedido para
que a vacinação fosse estendida a algumas cat-
egorias, não se apoiou em qualquer premissa
técnica, asseverando que os critérios de vaci-
nação adotados pelo Estado, no sentido de que
a vacina fosse disponibilizada àqueles que se
situam na faixa etária dos dois meses de vida
aos vinte e nove anos, onze meses e vinte e
nove dias, foram eminentemente técnicos,
razão pela qual pugnam pelo provimento do
recurso. 

Em princípio, importa ressaltar que o
direito à saúde é constitucionalmente consagra-
do a todos, constituindo dever do Estado, nos
termos do artigo 196 da Lei Maior Federal,
norma esta que é provida de eficácia plena e
revestida de aplicabilidade direta, imediata e
total, calhando transcrever seus comandos, in
verbis: 

A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econô-
micas que visem à redução do risco da
doença e de outros agravos e ao acesso uni-
versal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação.

Oportuno transcreverem-se, ainda, por
coadunáveis à espécie, os comandos insertos
no art. 197 de nossa Carta Magna: 

São de relevância pública as ações e serviços
de saúde, cabendo ao Poder Público dispor,
nos termos da Lei, sobre sua regulamen-

tação, fiscalização e controle, devendo sua
execução ser feita diretamente ou através de
terceiros e, também, por pessoa física ou
jurídica de direito privado. 

Como cediço, o direito público subjetivo à
saúde representa prerrogativa jurídica indis-
ponível assegurada à generalidade das pes-
soas pela própria Constituição da República
(art. 196). Traduz bem jurídico constitucional-
mente tutelado, por cuja integridade deve velar,
de maneira responsável, o Poder Público, a
quem incumbe formular - e implementar - políti-
cas sociais e econômicas idôneas que visem a
garantir aos cidadãos o acesso universal e
igualitário à assistência farmacêutica e médico-
hospitalar. O direito à saúde, além de qualificar-
se como direito fundamental que assiste a
todas as pessoas, representa conseqüência
constitucional indissociável do direito à vida. 

O Poder Público, qualquer seja a esfera
institucional de sua atuação no plano da organi-
zação federativa brasileira, não pode mostrar-
se indiferente ao problema da saúde da popu-
lação, sob pena de incidir, ainda que por cen-
surável omissão, em grave comportamento
inconstitucional. 

Pois bem. Malgrado a matéria vertida nos
autos do instrumento seja estritamente técnica,
entendo que, por se tratar de vacinação contra
meningite meningocócica do sorogrupo C -
doença sabidamente grave e que pode ser letal
-, a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, con-
cessiva do pedido alternativo de antecipação
dos efeitos da tutela, deve ser prestigiada. 

Sobre os riscos de contágio pela doença
meningocócica, hei por bem trazer à colação
trecho do estudo apresentado, cuja cópia está
acostada às f. 50/56 dos presentes autos, in
verbis: 

Os fatores relacionados ao risco de adoecer
não estão totalmente esclarecidos, contudo o
contato próximo com pessoa infectada é um
fator de risco importante para o aparecimento
de casos secundários. Estima-se que o risco
de adoecimento entre os contactantes mais
próximos é maior que o existente na popu-
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-:::-

lação em geral, chegando a ser até mil vezes
maior em pessoas que dividem o domicílio
com o doente, o que justifica a adoção de
medidas específicas direcionadas a este
grupo. 
Tabela 2 - Definição de contactante próximo: 
pessoas que residem no mesmo domicílio do
doente; indivíduos que compartilharam o dor-
mitório com o doente nos últimos sete dias;
contactantes de creche e jardim de infância
(professoras e crianças) que dividem a
mesma sala; todas as pessoas que tiveram
contato com a saliva do doente nos últimos
sete dias (beijar, compartilhar alimentos e
bebidas, grupos de crianças que brincam jun-
tas, dividir a mesma escova de dentes; profis-
sionais da área de saúde que realizaram pro-
cedimentos (entubação orotraqueal, exame
de fundo de olho, passagem de cateter naso-
gástrico) sem a utilização de material de
proteção adequado (máscara cirúrgica e
luvas). 

Assim, a decisão agravada deve ser
mantida incólume, mormente em se conside-
rando a gravidade e a letalidade da doença em
questão, razão pela qual deve prevalecer a
determinação de que a vacina seja também

estendida para aqueles que se situam em gru-
pos com maior perigo de contaminação, nos
moldes determinados na decisão, além daque-
les que se encontram na faixa etária dos dois
meses aos trinta anos de idade. 

Ademais e conforme informado pelo
Magistrado de 1º grau à f. 173-TJ dos autos do
presente instrumento, a medida concedida foi
efetivamente cumprida, tendo sido disponibili-
zada a vacinação aos grupos com maior
possibilidade de contágio pela doença, não
havendo, portanto, outro deslinde a ser dado à
questão, também porque não há como a situa-
ção fática retornar ao seu estado anterior. 

Com tais considerações, nego provimento
ao recurso. 

Sem custas. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores José Domingues Ferreira
Esteves e Maurício Barros. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

AÇÃO ORDINÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - AJUIZAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - INTERESSE PROCESUAL - CRIAÇÃO E ABATIMENTO DE ANIMAIS NO

PERÍMETRO URBANO - CÓDIGO DE POSTURA DO MUNICÍPIO - PROIBIÇÃO - RETIRADA DOS
ANIMAIS - AUSÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - ORDEM JUDICIAL
- NECESSIDADE - ATO ADMINISTRATIVO - PODER DE POLÍCIA - SUJEIÇÃO À CLÁUSULA DE

RESERVA JURISDICIONAL - AUTO-EXECUTORIEDADE - INEXISTÊNCIA

Ementa: Ação ordinária. Interesse processual. Ato administrativo. Inviolabilidade domiciliar.
Cláusula de reserva jurisdicional. A casa. 

- Há interesse processual de a Administração Pública vir a juízo objetivando efetivar ato inerente
ao poder de polícia quando este, por implicar violação domiciliar, sujeita à cláusula de reserva
jurisdicional, é desprovido de auto-executoriedade. 

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0775.06.006137-8/001 - Comarca de Coração de Jesus - Apelante:
Município de Ibiaí - Apelados: Antônio do Socorro Pinheiro, Vanildo Alves dos Santos, Gilson Vieira de
Freitas, Vantuil Ferrarez Moreira, Antero Fernandes Fonseca, Ancelmo Willian P. Lima, Hudson Gley
Barbosa de Oliveira - Relatora: Des.ª ALBERGARIA COSTA
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Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª
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 ANULAR A SENTENÇA, DE OFÍCIO. 

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2006. -
Albergaria Costa - Relatora. 

Notas taquigráficas 

A Sr.ª Des.ª Albergaria Costa - Trata-se
de apelação interposta pelo Município de Ibiaí
contra a sentença, de f. 35/37, que decretou a
carência de ação e, conseqüentemente, inde-
feriu a petição inicial da “Ação Cominatória c/c
Obrigação de Fazer” (sic), nos termos do art.
295, III, do Código de Processo Civil. 

Em suas razões recursais, o apelante
defendeu existir interesse processual, porquanto
é necessária a obtenção de ordem judicial para
adentrar no domicílio dos apelados, por infrin-
girem o disposto no Código de Posturas do
Município de Ibiaí/MG, acerca da proibição da
criação e abatimento de animais no perímetro
urbano, sendo causa de insalubridade, incômodo
e risco à saúde da comunidade.

Não houve intimação dos apelados para
apresentarem contra-razões, uma vez não ter
sido formada a relação processual. 

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir
parecer, conforme f. 52. 

É o relatório. 

Conhecido o recurso, uma vez presentes
os pressupostos subjetivos e objetivos de
admissibilidade. 

Verifica-se dos autos que o apelante,
após reiteradas notificações dirigidas aos
apelados, ajuizou esta demanda objetivando a
retirada imediata da criação de animais na pro-
priedade destes, localizada no perímetro

urbano do Município de Ibiaí, porquanto violou o
Código de Posturas do Município. 

É sabido que o poder de polícia, como
prerrogativa conferida aos agentes da Adminis-
tração Pública, consiste na intervenção e
restrição ao direito à liberdade e propriedade dos
administrados, visando ao interesse público, e
tem como características a discricionariedade, a
auto-executoriedade e a coercibilidade.

No caso em apreço, o Juiz de primeiro grau
decretou o apelante carecedor de ação, ao funda-
mento de que os atos administrativos seriam auto-
executáveis e auto-exeqüíveis. 

Sobre a auto-executoriedade dos atos
administrativos, José dos Santos Carvalho Filho
(Manual de direito administrativo. 15 ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 74) e José Cretella
Júnior (Direito administrativo brasileiro. Rio de
Janeiro: Forense, 1999, p. 553) prelecionam,
respectivamente:

A prerrogativa de praticar atos e colocá-los
em imediata execução, sem dependência à
manifestação judicial, é que representa a
auto-executoriedade. 
(...) A auto-executoriedade não depende de
autorização de qualquer outro Poder, desde
que a lei autorize o administrador a praticar o
ato de forma imediata.
A auto-executoriadade de polícia pode ser reali-
zada, a saber, quando a lei expressamente
autorizar, a medida for urgente para a defesa do
interesse público, inexistir outra via de direito
capaz de assegurar a satisfação do interesse
público. É o denominado poder extroverso, isto
é, a capacidade de impor unilateralmente sua
vontade a terceiros, interferindo em suas esferas
jurídicas.

Não obstante o emprego de meios coativos
pela Administração Pública ser uma necessidade
para o alcance do interesse público, a auto-execu-
toriedade das medidas de polícia administrativa
será aplicada sempre que preenchidas certas
hipóteses, elucidadas na lição de Celso Antônio
Bandeira de Mello (Curso de direito administrativo.
19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 778):

a) quando a lei expressamente autorizar; 
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b) quando a adoção da medida for urgente para
a defesa do interesse público e não comportar
delongas naturais do pronunciamento judicial
sem sacrifício ou risco para a coletividade;
c) quando inexistir outra via de direito capaz de
assegurar a satisfação do interesse público
que a Administração está obrigada a defender
em cumprimento à medida de polícia.

No caso em apreço, o Código de Posturas
do Município de Ibiaí, no art. 225, parágrafo único,
estatuiu multa ao indivíduo que cria ou conserva
animais no perímetro urbano.

Logo, se a lei não dispôs sobre a possi-
bilidade de penalizá-lo mediante a retirada dos
animais do domicílio localizado no perímetro
urbano, nasceu a necessidade da tutela jurisdi-
cional, porquanto não é possível a execução
forçada das providências administrativas não
autorizadas por lei, especialmente em face da
garantia constitucional de inviolabilidade do
domicílio, consagrada no art. 5º, inciso XI, da
Carta Constitucional: 

Art. 5º, XI. A casa é asilo inviolável do indivíduo,
ninguém nela podendo penetrar sem consenti-
mento do morador, salvo em caso de flagrante
delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial.

A possibilidade de invasão domiciliar,
durante o dia, consoante a doutrina de Alexandre
de Moraes (Direito constitucional. 11. ed. São
Paulo: Atlas, 2002, p. 82/83): 

... sujeita-se a denominada cláusula de reser-
va jurisdicional, consistente na expressa pre-
visão constitucional de competência exclusiva
dos órgãos do Poder Judiciário, com total
exclusão de qualquer outro órgão estatal, para
a prática de determinados atos.

E conclui, citando trecho do voto proferido
pelo Ministro Celso de Mello, in verbis:

Nem a Polícia Judiciária, nem o Ministério
Público, nem a administração tributária, nem a
Comissão Parlamentar de Inquérito ou seus
representantes, agindo por autoridade própria,
podem invadir o domicílio alheio com o obje-
tivo de apreender, durante o período diurno, e
sem ordem judicial, quaisquer objetos que
possam interessar ao Poder Público.
Esse comportamento estatal representará
inaceitável afronta a um direito essencial
assegurado a qualquer pessoa, no âmbito do
seu espaço privado, pela Constituição da
República (STF - Pleno - MS nº 23.452-1/RJ).

Assim, forçoso o reconhecimento do
interesse processual do apelante, porquanto o
provimento jurisdicional postulado lhe será útil e
necessário para alcançar a tutela pretendida,
especialmente diante da impossibilidade de
invasão domiciliar por decisão administrativa. 

Posto isso, dou provimento à apelação
para anular a sentença, determinando o retorno
dos autos à comarca de origem para que seja
dado regular prosseguimento ao feito. 

Custas recursais, ao final, pelo vencido. 

É como voto. 

Votaram de acordo com a Relatora os
Desembargadores Kildare Carvalho e Maciel
Pereira. 

Súmula - ANULARAM A SENTENÇA, DE
OFÍCIO. 

-:::-

MANDADO DE SEGURANÇA - BANCO - TEMPO DE ESPERA NA FILA - LEI ESTADUAL

14.235/2002 - INVASÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE

REGULAMENTAÇÃO - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - IDOSO - EXIGÊNCIA DE CADEIRA

DE RODAS - LEI ESTADUAL 11.666/94 - CONSTITUCIONALIDADE -  RESOLUÇÃO 2.878/2001 DO

BACEN - CUMPRIMENTO E FISCALIZAÇÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO - DEFESA DO DIREITO DO

CONSUMIDOR - FUNÇÃO INSTITUCIONAL - CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
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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 DAR PROVIMENTO PARCIAL. 

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2006.
- Moreira Diniz - Relator. 

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Moreira Diniz - Cuida-se de
apelação contra sentença do MM. Juiz da 1ª Vara
Cível da Comarca de Patos de Minas, que dene-
gou a segurança impetrada pelo Banco Bradesco
S.A. contra ato praticado, em conjunto, pelo
Ministério Público do Estado de Minas Gerais e
pelo Coordenador do Procon Estadual, consistente
na lavratura de “auto de verificação de qualidade
de atendimento”, por descumprimento do disposto
nos arts. 1º e 2º da Lei Estadual 14.235/02 (atendi-

mento ao cliente no prazo máximo de quinze minu-
tos e fornecimento de senha de atendimento, com
o número de ordem de chegada, data e hora de
sua entrada na fila); art. 3º, § 4º, da Lei Estadual
11.666/94 (manter na agência cadeira de rodas
para uso gratuito do portador de deficiência e de
idoso, bem como indicação do local onde essa
cadeira estaria disponível) e art. 9º, inciso IV, da
Resolução 2.878/01, do Bacen (manter alter-
nativas técnicas que garantam a prestação de
informações aos deficientes sensoriais). 

O apelante alega a inconstitucionalidade
dos dispositivos legais acima, tendo em vista le-
gislarem sobre matéria de competência exclusiva
da União, nos termos dos arts. 21, inciso XXIV; 22,
inciso XVI; e 192, todos da Constituição Federal,
sendo que o último dispositivo exige lei comple-
mentar federal para disciplinar o sistema finan-
ceiro nacional. Defende que, em relação à Lei
Estadual 14.235/02, ainda que seja reconhecida
sua constitucionalidade, sua aplicação depende
de regulamentação pelo Poder Executivo
Estadual. Afirma a perda de eficácia da Lei
Estadual 11.666/94, tendo em vista o advento da

Ementa: Direito constitucional. Direito administrativo. Administrativo. Mandado de segurança.
Serviço bancário. Lei Estadual 14.235/02. Tempo de espera na fila. Competência exclusiva da
União. Pendência de regulamentação. Inaplicabilidade. Lei estadual 11.666/94. Exigência de
cadeira de rodas em estabelecimento bancário. Constitucionalidade. Proteção do consumidor.
Resolução 2.878 do Bacen. Competência fiscalizatória do Ministério Público. 

- A Lei Estadual 14.235/02 não invade a competência exclusiva ou privativa da União, sendo, portan-
to, constitucional, mas sua aplicação depende de regulamentação pelo Poder Executivo, nos termos
do art. 7º. 

- A Lei Estadual 11.666/94, ao estabelecer a obrigatoriedade de disponibilização de cadeira de
rodas para uso do portador de deficiência física e do idoso, facilitando o acesso dessas
pessoas ao estabelecimento bancário, garante o direito à cidadania, bem como o respeito ao
princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República Federativa
do Brasil (CF, art. 1º, III), restando plenamente aplicável. 

- Como a Resolução 2.878/01 do Bacen estabelece que as instituições financeiras devem manter
alternativas técnicas que garantam a prestação de informações aos deficientes sensoriais, o que se
trata de direito do consumidor, é inquestionável a competência do Ministério Público para fiscalizar
seu cumprimento, por se tratar de uma das suas funções institucionais.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0480.05.070691-4/001 - Comarca de Patos de Minas - Apelante: Banco
Bradesco S.A. - Apelados: Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Coordenador do Procon Estadual
- Relator: Des. MOREIRA DINIZ
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Lei Federal 10.098/00. Insurge-se contra a ale-
gada infringência aos termos da Resolução
2.878/01, do Bacen, porque somente essa autar-
quia federal poderia aplicá-la; jamais os apelados,
ante a ausência de competência.

Observo que foram satisfeitos os requisi-
tos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço
do recurso.

No que diz respeito à exigência estabele-
cida pela Lei Estadual 14.235/02, alguns
esclarecimentos devem ser efetuados.

A alegada inconstitucionalidade dessa
norma deverá ser afastada, porque a regula-
mentação trazida pela lei estadual não está
afeta ao sistema financeiro nacional, que exige
lei complementar federal (CF, art. 192), cuja
competência legislativa é exclusiva da União. 

A situação tratada no presente feito tam-
bém não enseja a aplicação da Súmula 19 do
Superior Tribunal de Justiça, pois a discussão
se refere ao tempo de espera na fila, e não ao
horário de início e fim do expediente bancário. 

A competência privativa da União se
restringe às atividades-fim das instituições
bancárias, sendo que tais matérias não são dis-
ciplinadas pela lei estadual impugnada. 

Na verdade, a regulamentação trazida
pela Lei Estadual 14.235/02 encontra funda-
mento na própria Constitucional Federal,
notadamente em seu art. 24, § 2º, que confere
aos Estados competência suplementar àquela
atribuída de modo geral à União, para legislar
sobre direitos do consumidor. 

Dispõem os arts. 1º e 2º da Lei Estadual
14.235/02: 

Art. 1º Fica o estabelecimento bancário obri-
gado a atender ao cliente no prazo de quinze
minutos contados do momento em que ele
entrar na fila de atendimento. 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei,
considera-se: 

I - cliente a pessoa que utiliza o caixa e os
equipamentos de auto-atendimento em agên-
cia bancária ou posto de atendimento;
II - fila de atendimento a que conduz o cliente
ao caixa e aos equipamentos de auto-atendi-
mento; 
III - tempo de espera o computado desde a
entrada do cliente na fila até o início do efeti-
vo atendimento. 
Art. 2º A agência ou o posto de atendimento do
estabelecimento bancário fornecerá ao cliente
senha de atendimento, na qual constem o
número de ordem de chegada, a data e a hora
exata de sua entrada no estabelecimento.

Assim, a regulamentação do tempo máxi-
mo de permanência na fila de banco se refere ao
direito do consumidor de serviços bancários,
constituindo um dos elementos da política
nacional das relações de consumo, estabelecida
no art. 4º da Lei Federal 8.078/90, que garante o
respeito à dignidade, a saúde, a segurança e a
proteção de seus interesses econômicos.

A lei estadual em referência não dispôs
sobre política de crédito, câmbio, seguros e
transferência de valores (CF, art. 22, VIII); não
regulou a organização, o funcionamento e as
atribuições de instituições financeiras, tampouco
usurpa a competência, reservada ao Congresso
Nacional, para dispor sobre matéria financeira e
funcionamento de instituições financeiras (CF,
art. 48, XIII). 

Cumpre ressaltar, ainda, que, no julgamen-
to da ADI 2.591, ocorrido em 07.06.2006, cujo
acórdão foi publicado em 29.09.2006, o Supremo
Tribunal Federal superou a discussão acerca da
aplicabilidade das normas do Código de Defesa do
Consumidor às instituições financeiras, concluindo
pela sujeição dessas pessoas jurídicas nos termos
da legislação consumerista.

Logo, a Lei Estadual 14.235/02 não
invade a competência exclusiva ou privativa da
União, pelo que ausente a alegada infringência
dos arts. 21, inciso XXIV; 22, inciso XVI; e 192,
todos da Constituição Federal. 

Lado outro, embora a Lei Estadual
14.235/02 seja válida ao dispor sobre matéria
de atendimento e serviços bancários aos
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clientes/consumidores, resta sem eficácia, por
falta de regulamentação. 

É que seu art. 7º assim estabelece: “O
Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de noventa dias contados da data da sua
publicação”. 

Como essa legislação depende de regula-
mentação pelo Poder Executivo, através da
edição de decreto, cuja competência é do
Governador do Estado (CE, art. 90, VII), que não
se pode impor ao destinatário a sua observância,
razão pela qual merece acolhimento a tese do
apelante, quando se refere à falta de regulamen-
tação da Lei Estadual 14.235/02.

Sendo assim, nesse aspecto, concedo a
segurança, para afastar a exigência do disposto
nos arts. 1º e 2º da Lei Estadual 14.235/02.

No tocante à Lei Estadual 11.666/94, e
pelos motivos já delineados, também não vejo
inconstitucionalidade. 

Ao estabelecer a obrigatoriedade de
disponibilização de cadeira de rodas para uso
do portador de deficiência física e do idoso,
facilitando o acesso dessas pessoas ao estabe-
lecimento comercial do apelante, a referida
norma garante o direito à cidadania, bem como
o respeito ao princípio da dignidade da pessoa
humana, que é um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil (CF, art. 1º, III). 

Ademais, a competência para regu-
lamentação dessa matéria é comum e concor-
rente de todos os entes da Federação, conforme
determinam os arts. 23, inciso II; 24, inciso XIV;
e 230, todos da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
(...) 
II - cuidar da saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas portadoras
de deficiência; (...). 
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao
Distrito Federal legislar concorrentemente
sobre: (...) 
XIV - proteção e integração social das pes-
soas portadoras de deficiência; (...) 

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado
têm o dever de amparar as pessoas idosas,
assegurando sua participação na comu-
nidade, defendendo sua dignidade e bem-
estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Improcede a alegação de que o advento
da Lei Federal 10.098/00 suspendeu a eficácia
da Lei Estadual 11.666/94, tendo em vista o dis-
posto no art. 24, § 4º, da Constituição Federal. 

A lei estadual, na verdade, é especial em
relação à legislação federal, porque faz exigência
pormenorizada, complementar daquelas estabe-
lecidas pela União, mostrando-se aplicável.

Aliás, esta Câmara já teve oportunidade de
apreciar o tema:

A Lei Estadual nº 11.666/94, regulamentada pelo
Decreto Estadual nº 43.926/2004, ratifica os pre-
ceitos e valores escolhidos pelo legislador
ordinário federal (art. 227 da CF/88), quando dis-
põe sobre o estabelecimento de normas para
facilitar o acesso dos portadores de deficiência
física e dos idosos aos edifícios de uso público
(TJMG, Apelação Cível 1.0400.05.016654-7/001,
Relator Desembargador Célio César Paduani, 4ª
Câmara Cível, DJ de 27.06.2006). 

Por fim, quanto ao descumprimento da
Resolução 2.878/01, do Bacen, o apelante
defende que falece aos apelados competência
para aplicá-la, porque caberia apenas à autarquia
federal exigir o cumprimento desse ato normativo. 

O art. 9º, inciso IV, da Resolução
2.878/01, do Bacen, estabelece que as institui-
ções financeiras devem manter alternativas téc-
nicas que garantam a prestação de informações
aos deficientes sensoriais. 

Assim, também está em discussão direito
do consumidor, sendo inquestionável a com-
petência das autoridades coatoras, notadamente
o Ministério Público (CF, art. 129, III), conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Recurso especial. Defesa do consumidor.
Função institucional do Ministério Público.
Requisição de documentos e informações à
instituição financeira, que não implicam vio-
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-:::-

AÇÃO ORDINÁRIA - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SACOLÃO DA SORTE -
INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS - PRÊMIO EXTRA - SEQÜÊNCIA EXIGIDA - NÃO-

OCORRÊNCIA - PAGAMENTO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

Ementa: Ação ordinária. Pedido de pagamento de prêmio extra. Loteria do Estado de Minas
Gerais. Jogo denominado Sacolão da Sorte. Improcedência do pedido. Não-ocorrência da
seqüência exigida para premiação extra. Pretensão que extrapola o número de prêmios
previstos no regulamento. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.05.628649-5/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante:
Ricardo Rezende de Carvalho - Apelada: Loteria do Estado de Minas Gerais - Relator: Des.
BRANDÃO TEIXEIRA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª
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, 7 de novembro de 2006.
- Brandão Teixeira - Relator. 

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Brandão Teixeira - Cuida-se
de recurso voluntário interposto contra a r. sen-
tença de f. 154/157, pela qual o ilustre Juiz sen-
tenciante julgou improcedente o pedido formu-
lado na presente ação ordinária aforada por
Ricardo Rezende de Carvalho contra a Loteria

do Estado de Minas Gerais. O autor requereu a
condenação da Loteria Estadual no pagamento
do prêmio extra, referente a 13 seqüências de
07 cartelas não premiadas, do jogo denomina-
do Sacolão da Sorte. O Juízo a quo julgou
improcedente o pedido, ao fundamento de que: 

Verifica-se que o caso em tela se refere à
divergência de interpretação das regras do
jogo de loteria instantânea Sacolão da Sorte
(...) 
Tenho que o primeiro texto, ao se referir ‘a
três frutas iguais como na tabela ao lado’, não
especifica de que forma as frutas devem
aparecer, se na posição horizontal, vertical ou
diagonal, sendo que a tabela ilustrativa serve,
simplesmente, para indicar quais as frutas
que devem aparecer repetidas no mesmo
cartão (morango, uva, pêra, maçã, caju,
limão, laranja ou banana) e a quantidade
necessária (três), além de especificar o valor
dos respectivos prêmios, de acordo com a

lação ao sigilo bancário. Possibilidade. - A
defesa dos direitos do consumidor insere-se
nas funções institucionais do Ministério
Público (...) (STJ, REsp 209259, Relator o
Ministro José Arnaldo da Fonseca, 5ª Turma,
DJ de 05.03.2001).

Dessa forma, a exigência trazida pela
Resolução 2.878/01 deverá ser observada pelo
apelante, por constituir garantia constitucional-
mente prevista, inexistindo ofensa ao art. 4º,
inciso VIII, da Lei Federal 4.595/64. 

Com tais apontamentos, dou parcial
provimento ao recurso, concedendo parcial-
mente a segurança, apenas para afastar a
exigência de observância do disposto nos arts.
1º e 2º da Lei Estadual 14.235/02. 

Custas, na forma da lei. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Dárcio Lopardi Mendes e
Célio César Paduani. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO PAR-
CIAL.
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fruta encontrada. Assim, considera-se como
cartela premiada aquela que tiver três frutas
iguais, independentemente de estarem na
horizontal ou não. 
Ressalta-se que, caso pretendesse restringir
as possibilidades de premiação, especificaria,
no texto, a posição em que as frutas deveriam
aparecer, como por exemplo: ‘Raspe a cober-
tura, se aparecerem três figuras iguais como
na tabela ao lado, na posição horizontal, você
ganha prêmio indicado na faixa da fruta’. 
Segundo o texto constante no verso do
cartão, exige-se o preenchimento de três
condições, para que o apostador faça jus ao
prêmio extra, quais sejam: adquirir sete
cartões em seqüência, não destacar os
cartões, não haver nenhum cartão premiado
entre os sete. 
Ora, outra não poderia ser a interpretação das
mencionadas regras. Considerando que tam-
bém consta no verso do cartão a relação de
prêmios e suas quantidades, sendo certo que
são previstos apenas 06 (seis) prêmios extras
em toda uma série de 1.000.000 (um milhão)
de cartões emitidos.

Inconformado, o autor interpôs apelação
cível às f. 158/168, requerendo a reforma da
sentença desafiada. Alegou que o jogo denomi-
nado Sacolão da Sorte contempla, com o
prêmio extra, apostador que adquirir, sem
destacar, sete cartelas sem nenhuma premia-
ção. Asseverou que: 

Tanto é assim que das 14 (quatorze) seqüên-
cias de 07 (sete) adquiridas pelo autor, em
apenas uma das cartelas ele recebeu o
prêmio de 0,50 (cinqüenta) centavos, uma vez
que encontrou três bananas em ordem segui-
da conforme determinado pela tabela indicada
na raspadinha. 

Pugnou pela aplicabilidade da norma dos
arts. 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor,
aduzindo que a informação, o anúncio e a propa-
ganda devem ser realizados de forma precisa e
escorreita, com especificidade e transparência, o
que não ocorreu na hipótese em comento.

Conhece-se do recurso voluntário,
porque presentes os requisitos e pressupostos
de admissibilidade. 

O autor, ora apelante, requer o reconhe-
cimento do alegado direito à percepção de
prêmios extras do jogo denominado Sacolão da
Sorte. O autor alega que faz jus à premiação, já
que adquirira 13 seqüências de 07 cartelas,
sem aparecer três figuras (frutas) iguais na
posição horizontal, ou seja, sem ser premiado
nas seqüências acostadas à f. 08. 

Sem razão o apelante. 

Inicialmente, registra-se que o autor pre-
tende o recebimento de 13 prêmios extras de R$
500,00, o que, por si só, extrapola a totalidade da
premiação disponibilizada para toda a série, ou
seja, 06 prêmios extras (vide cartões de jogo de
f. 08). Trata-se de pedido superior ao dobro do
previsto no regulamento do jogo em comento,
não podendo o autor valer-se de qualquer escusa
para alegar desconhecimento da regra expressa-
mente prevista. Nada há de mais objetivo do que
a existência de uma cláusula explicitando que,
dentre as premiações existentes, haverá “06
Prêmios Extras de R$ 500,00”. Com efeito, não
há como condenar o Loteria do Estado de Minas
Gerais no pagamento de premiação superior
àquele previamente estabelecido.

Não obstante e para corroborar a impro-
cedência do pedido, registra-se que a figura
inserta no cartão de apostas de f. 08 revela a
seqüência das frutas, que estabelece a pre-
miação e seu respectivo valor. Com efeito, a
informação e o regramento constantes no talo-
nário em momento algum fazem crer que referi-
da seqüência de três frutas deve estar na hori-
zontal, para, assim, corresponder à premiação
descrita na figura ao lado. 

Como bem decidido pelo ilustre Juízo
recorrido: 

Tenho que o primeiro texto, ao se referir ‘a
três frutas iguais como na tabela ao lado’, não
especifica de que forma as frutas devem
aparecer, se na posição horizontal, vertical ou
diagonal, sendo que a tabela ilustrativa serve,
simplesmente, para indicar quais as frutas
que devem aparecer repetidas no mesmo
cartão (morango, uva, pêra, maçã, caju,
limão, laranja ou banana) e a quantidade
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necessária (três), além de especificar o valor
dos respectivos prêmios, de acordo com a
fruta encontrada. Assim, considera-se como
cartela premiada aquela que tiver três frutas
iguais, independentemente de estarem na
horizontal ou não. 

Ressalta-se que, caso pretendesse restringir
as possibilidades de premiação, especificaria,
no texto, a posição em que as frutas deveriam
aparecer, como por exemplo: ‘Raspe a cober-
tura, se aparecerem três figuras iguais como
na tabela ao lado, na posição horizontal, você
ganha prêmio indicado na faixa da fruta’.

Tais considerações afastam alegação de
que as informações, a publicidade, a oferta ou a

apresentação do produto sejam insuficientes,
imprecisas ou tenham equivocadamente manti-
do em erro o apelante. Dessarte, não há que se
falar na aplicabilidade das normas dos arts. 30
e 31 do Código de Defesa do Consumidor. 

Conclusão. 

Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso voluntário. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Caetano Levi Lopes e
Francisco Figueiredo. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO. 

-:::-

NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - DECRETO MUNICIPAL -
ANULAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DA

AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - LIMINAR - EMBARGO DA
OBRA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

Ementa: Ação de nunciação de obra nova. Alvará de construção. Decreto anulatório.
Inobservância da ampla defesa e do contraditório. Impossibilidade. Improcedência do pedido. 

- O Município, a teor do disposto no artigo 934, III, do CPC, tem o exercício da nuntiatio novi
operis para impedir que se construa com inobservância de suas normas de edificação. Todavia,
se o réu iniciou a sua obra com alvará municipal autorizativo e em obediência às normas
municipais e se viu impedido de dar continuidade à construção em razão única e exclusiva-
mente de um decreto municipal que anulou esse mesmo alvará sem o necessário processo
administrativo, o pedido não pode ser acolhido.

- Modernamente, tem prosperado o entendimento de que, em certas circunstâncias, a possibili-
dade de anulação (vício de legalidade) ou a revogação (oportunidade e conveniência) de ofício do
ato administrativo sofre mitigação, ou seja, há restrição ao poder de autotutela de que desfruta a
Administração Pública, mormente quando estiverem em jogo interesses de pessoas, contrários
ao desfazimento do ato.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0534.05.000834-9/001 - Comarca de Presidente Olegário - Apelante:
Valdeci Alves Neto - Apelado: Município de Presidente Olegário - Relator: Des. EDUARDO ANDRADE 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, incorporando neste o relatório
de fls., na conformidade da ata dos julgamentos

e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM REJEITAR PRELIMINARES E DAR
PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 3 de outubro de 2006. -
Eduardo Andrade - Relator. 
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Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Eduardo Andrade - Trata-se
de ação de nunciação de obra nova, com pedi-
do de liminar, ajuizada pelo Município de
Presidente Olegário em face de Valdeci Alves
Neto, objetivando que se proceda ao embargo
da obra edificada pelo apelante, com a sua con-
seqüente demolição. 

Adoto o relatório da sentença de origem,
acrescentando-lhe que o pedido foi julgado par-
cialmente procedente, tornando definitiva a liminar
deferida às f. 19/20, para determinar o embargo da
construção pertencente ao apelante, cominando
pena pecuniária no valor de R$ 100,00 (cem reais)
no caso de descumprimento da decisão, deixando
de condená-lo nas perdas e danos, ante a ausên-
cia de prova (f. 146/157).

O apelante opôs embargos declaratórios,
que foram rejeitados pelo douto Juiz a quo (f.
172/173). 

Inconformado, o apelante interpôs o pre-
sente recurso, argüindo, preliminarmente:
cerceamento de defesa, tendo em vista o julga-
mento antecipado da lide e a ausência da
necessária prova pericial; ausência de pressu-
posto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, uma vez que não
há indícios da ocorrência de atos materiais de
início de realização de obra e que, após o defe-
rimento do embargo, não foi realizada, de ime-
diato, a lavratura do auto circunstanciado, con-
forme exigência do artigo 938 do CPC; impossi-
bilidade jurídica do pedido, pois o Município não
comprovou que o apelante esteja construindo
no imóvel; falta de interesse processual, visto
que a ação de nunciação de obra nova não é a
via adequada para discutir a legalidade ou a
irregularidade da doação de lotes e da con-
cessão de alvará de licença para construção;
nulidade da decisão dos embargos
declaratórios, por ausência de fundamentação;
nulidade da citação e da intimação. No mérito,
pretende a reforma do decisum, a fim de que o
pedido seja julgado improcedente (f. 176/203). 

Regularmente intimado, o apelado apresen-
tou contra-razões, pugnando pelo desprovimento
do recurso (f. 223/232). 

Presentes os pressupostos de admissi-
bilidade, conheço do recurso. 

Preliminar. Nulidade da citação e da inti-
mação. 

Requer o apelante, preliminarmente, a
nulidade da citação e da intimação, tendo em
vista que, não obstante o deferimento liminar do
embargo, não consta do mandado de citação e
intimação a descrição dos detalhes em que se
encontrava a obra naquela época, exigência do
artigo 938 do CPC. 

O artigo 938 do CPC dispõe que: 

Deferido o embargo, o oficial de justiça,
encarregado de seu cumprimento, lavrará
auto circunstanciado, descrevendo o estado
em que se encontra a obra; e, ato contínuo,
intimará o construtor e os operários a que não
continuem a obra sob pena de desobediência
e citará o proprietário a contestar em cinco (5)
dias a ação. 

Relativamente ao mandado de f. 22, veri-
fica-se que foi expedido em obediência às nor-
mas legais aplicáveis à espécie, vale dizer,
determinou-se a citação do apelante para,
querendo, contestar a presente ação no prazo
de cinco dias. E, como se verifica da certidão de
f. 26, o apelante foi citado pessoalmente pelo
oficial de justiça, em consonância com o dis-
posto no artigo 215 do CPC, sem qualquer
irregularidade ou nulidade. 

Mais a mais, o § 1º do artigo 214 do CPC
determina expressamente que “o compareci-
mento espontâneo do réu supre, entretanto, a
falta de citação”. E outra não é a hipótese dos
autos, pois o apelante ofereceu contestação
dentro do prazo legal e sem argüir qualquer
espécie de nulidade da citação (f. 29/47). 

Já com relação à suposta nulidade da inti-
mação, por ausência de descrição dos detalhes
em que se encontrava a obra na época do
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embargo liminar, tem-se que essa matéria não
está incluída no rol daquelas de que se deve
conhecer de ofício, tornando-se perfeitamente
aplicável a regra inserta no caput do artigo 245,
que assim dispõe: “Art. 245. A nulidade dos atos
deve ser alegada na primeira oportunidade em
que couber à parte falar nos autos, sob pena de
preclusão”.

Dessa forma, deixando o apelante de
alegar a suposta nulidade da intimação na sua
contestação, operando-se a preclusão temporal
sobre a matéria, não há falar em nulidade do
processo por esse fundamento. 

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade de
citação e intimação. 

Preliminar. Impossibilidade jurídica do
pedido. 

Argúi o apelante, em preliminar, a impos-
sibilidade jurídica do pedido, tendo em vista que
o Município de Presidente Olegário não com-
provou que o apelado esteja edificando alguma
espécie de construção no imóvel descrito na
petição inicial. 

Ocorre que o pedido deduzido na exordial
é admissível, sendo insubsistente a alegação de
impossibilidade jurídica do pedido.

Por possibilidade jurídica do pedido
entende-se: 

a) que o ordenamento jurídico admite, em
tese, o pronunciamento sobre o pedido da parte,
isto é, há prévia disposição normativa admitindo o
deferimento do pedido deduzido em juízo; 

b) ainda que haja lacuna normativa sobre
o pedido deduzido pela parte, a ordem jurídica
admite a apreciação do pedido, o que se fará
através do suprimento judicial dessa lacuna. 

Nesse sentido, ensina E. D. Moniz de
Aragão: 

Em face dessas considerações, parece que o
verdadeiro conceito da possibilidade jurídica
não se constrói apenas mediante a afirmação

de que corresponde à prévia existência de um
texto que torne o pronunciamento pedido
admissível em abstrato, mas, ao contrário,
tem de ser examinado mesmo em face da
ausência de uma tal disposição, caso em que,
portanto, essa forma de conceituá-la seria
insuficiente (Comentários ao Código de
Processo Civil. 2. ed., Rio de Janeiro:
Forense, 1976, v. II, p. 508). 

Ora, in casu, o pedido de embargo da obra
deduzido pelo Município de Presidente Olegário
encontra respaldo no ordenamento jurídico
brasileiro, integrando o suporte fático hipotético
de normas jurídicas de direito material e adjetivo,
não se podendo, pois, falar em impossibilidade
jurídica do pedido. 

Preliminar. Ausência de interesse proces-
sual. 

Há preliminar de falta de interesse proces-
sual, também argüida pelo apelante, ao argumen-
to de que a ação de nunciação de obra nova não
é a via adequada para discutir a legalidade ou
irregularidade da doação de lotes e da concessão
de alvará de licença para construção.

Como cediço, o interesse de agir consubs-
tancia-se na necessidade vislumbrada pela parte
de obter através de intervenção judicial a
reparação do prejuízo que alega ter sofrido por
comportamento injusto e indevido imputado ao
réu. A esse respeito, ensina Humberto Theodoro
Júnior:

Localiza-se o interesse processual na utili-
dade, mais especificamente na necessidade
do processo como remédio apto à aplicação
do direito objetivo no caso concreto, pois a
tutela jurisdicional não é jamais outorgada
sem uma necessidade, como adverte Allorio.
Essa necessidade se encontra naquela situa-
ção ‘que nos leva a procurar uma solução
judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-
nos na contingência de não podermos ter
satisfeita uma pretensão (o direito de que nos
afirmamos titulares)’. Vale dizer: o processo
jamais será utilizável como simples instru-
mento de indagação ou consulta acadêmica.
Só o dano ou o perigo de dano jurídico, repre-
sentado pela efetiva existência de uma lide, é
que autoriza o exercício do direito de ação
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(Curso de direito processual civil. 18. ed., Rio
de Janeiro: Forense, 1996, v. I, p. 56).

Dessa forma, demonstrado o interesse
da Municipalidade em ver embargada a obra
edificada pelo apelante de maneira suposta-
mente irregular, presente está o interesse
processual, pouco importando o fundamento
jurídico constante da petição inicial. 

Ressalte-se, outrossim, que em momento
algum houve pedido de declaração de ilegalidade
de doação de lotes e da concessão de alvará de
licença para construção.

Rejeito, também, essa preliminar. 

Preliminar. Ausência de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo.

Ainda em preliminar, argúi o apelante
ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo,
uma vez que não há indícios da ocorrência de
atos materiais de início de realização de obra e
que, após o deferimento do embargo, não foi reali-
zada, de imediato, a lavratura do auto circunstan-
ciado, conforme exigência do artigo 938 do CPC.

Data venia, a ausência de pressuposto
de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo está ligada, mais precisa-
mente, à incapacidade processual do autor ou à
irregularidade de sua representação, não se
aplicando, portanto, nessas hipóteses, a supos-
ta ausência de provas materiais para instruir o
feito ou mesmo a suposta irregularidade na
lavratura do auto circunstanciado, matérias
essas, aliás, que já foram objeto de análise em
outra preliminar. 

Além do mais, ad argumentandum tan-
tum, o oficial de justiça avaliador declarou
expressamente que deixou de lavrar o auto cir-
cunstanciado, pelo fato de que todas as obras
que estavam sendo edificadas nos lotes se
encontram apenas com a base feita (f. 144). 

Rejeito a preliminar. 

Preliminar. Cerceamento de defesa. 

Requer o apelante, preliminarmente, a nuli-
dade da sentença, por cerceamento de defesa,
tendo em vista o julgamento antecipado da lide e
a ausência da necessária prova pericial.

Alega o apelante, nesse ponto especifica-
mente, que, na ação de nunciação de obra nova,
necessária é a comprovação de que o particular
esteja construindo em contravenção a lei ou a
regulamento, e que, dessa forma, não poderia o
ilustre Juiz a quo ter julgado antecipadamente a
lide sem a determinação da prova pericial. 

Compulsando os autos, verifica-se que o
apelante requereu a produção de prova pericial a
tempo e modo, com o objetivo único de compro-
var que a construção edificada no imóvel está de
acordo com a lei, regulamento ou posturas do
Município de Presidente Olegário (f. 133).

Ocorre que a questão atinente à regula-
ridade ou irregularidade da construção embarga-
da liminarmente é questão unicamente de direi-
to, cabendo ao juiz da causa - e não ao perito -
avaliar acerca dos fundamentos jurídicos e das
legislações aplicáveis à espécie.

Com efeito, não há falar em cerceamento
de defesa com o julgamento antecipado da lide
substanciado no artigo 330, I, do CPC, que
assim determina: 

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do
pedido, proferindo sentença: 
I - quando a questão de mérito for unicamente
de direito, ou, sendo de direito e de fato, não
houver necessidade de produzir prova em
audiência.

Mais a mais, esta preliminar restará preju-
dicada com o julgamento do mérito do recurso.

Rejeito a preliminar. 

Preliminar. Nulidade da sentença. 

Por fim, argúi o apelante a nulidade da
sentença que julgou os embargos declaratórios,
por ausência de fundamentação. 
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O apelante opôs embargos declaratórios,
requerendo que fossem supridas a contradição e a
omissão existentes na decisão, ao argumento de
que houve deferimento para realização da prova
pericial e posterior julgamento antecipado da lide.

O douto Sentenciante, por sua vez,
rejeitou os embargos declaratórios, sob o funda-
mento de que,

não obstante ter sido julgada a ação parcial-
mente procedente, com o julgamento antecipa-
do da lide, não se vislumbram, permissa venia,
na sentença guerreada, quaisquer omissões ou
contradições a ensejar a propositura do referido
recurso, de forma que pretende o requerido,
nitidamente, provocar a reanálise do mérito,
trazendo à baila discussões que, a toda evidên-
cia, desafiam recurso de apelação, sendo,
como é cediço, vedado ao Magistrado de
primeiro grau reformar o seu entendimento em
sede de embargos declaratórios (f. 173).

Dessa forma, entendendo e fundamen-
tando o ilustre Juiz a quo que não havia omis-
são ou contradição na sentença e que o intuito
dos embargos declaratórios era meramente
protelatório, também não há falar em nulidade
da sentença de f. 172/173. 

Esta preliminar também restará prejudicada
com o julgamento do mérito do recurso.

Rejeito a preliminar. 

Mérito. 

Infere-se dos autos que, em 30.11.04, o
Município de Presidente Olegário concedeu em
favor do apelante alvará de licença para cons-
trução de uma residência no lote nº 205, situado
na Rua Catiara, Setor 04, quadra 104, Bairro
Planalto, com área de 207,14 m2, conforme as
medidas, as características e as confrontações
constantes do documento de f. 09. 

O Município de Presidente Olegário, con-
tudo, expediu o Decreto nº 300, de 06.01.05,
revogando o alvará de construção supra-referi-
do, ao fundamento de que foi concedido ao
apelante sem os requisitos dos artigos 11 e 14

do Código de Obras e Urbanismo do Município,
determinando, ainda, o embargo e a interdição
de todas as construções iniciadas em decorrên-
cia do aludido alvará (f. 10/13). 

Já o apelante, não obstante o teor do decre-
to que revogou o alvará de construção, do qual
teve conhecimento através de notificação extraju-
dicial, persistiu em continuar as obras, conforme
declaração do oficial de justiça avaliador, de f. 144. 

Em razão disso, deixando o apelante de
atender ao auto de embargo, o Município
ajuizou a presente ação de nunciação de obra
nova, com pedido de liminar, objetivando a sus-
pensão das obras e a conseqüente demolição
das edificações já realizadas. 

Na lição de Hely Lopes Meirelles: 

Licença é o ato administrativo vinculado e defini-
tivo pelo qual o Poder Público, verificando que o
interessado atendeu a todas as exigências
legais, faculta-lhe o desempenho de atividades
ou a realização de fatos materiais antes vedados
ao particular, como, por exemplo, o exercício de
uma profissão, a construção de um edifício em
terreno próprio. A licença resulta de um direito
subjetivo do interessado, razão pela qual a
Administração não pode negá-la quando o
requerente satisfaz todos os requisitos legais
para a sua obtenção, e, uma vez expedida, traz
a presunção de definitividade. Sua invalidação
só pode ocorrer por ilegalidade na expedição do
alvará, por descumprimento do titular na exe-
cução da atividade ou por interesse público
superveniente, caso em que se impõe a corres-
pondente indenização (Direito administrativo
brasileiro. 18. ed., p. 170). 

Sobre o alvará de construção, destaquem-
se novamente as palavras daquele ilustre adminis-
trativista:

É o instrumento de que dispõe o Poder Público
para o controle prévio da construção, permitin-
do o exame de sua adequação às normas téc-
nicas e edilícias vigentes (...) Expedido o alvará
de licença para construir, ele traz em si a pre-
sunção de legitimidade e definitividade, auto-
rizando o interessado a iniciar a construção
desde logo (Estudos e pareceres de direito
público, v. 10, p. 300). 
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Ressalte-se, assim, a possibilidade de a
Administração Pública rever de forma ampla os
seus próprios atos, em razão da prerrogativa da
autotutela, para alcançar aspectos de legali-
dade e de mérito. Vale dizer, a Administração,
de ofício ou mediante solicitação, pode anular o
ato com vício de legalidade ou rever os atos
válidos, mas não mais convenientes ou opor-
tunos quanto à sua subsistência. 

Ocorre que, modernamente, tem pros-
perado o entendimento de que, em certas cir-
cunstâncias, a possibilidade de anulação (vício
de legalidade) ou a revogação (oportunidade e
conveniência) de ofício do ato administrativo
sofre mitigação, ou seja, há restrição ao poder
de autotutela de que desfruta a Administração
Pública, mormente quando estiverem em jogo
interesses de pessoas, contrários ao desfazi-
mento do ato. 

A esse respeito, colaciona-se o entendi-
mento de José dos Santos Carvalho Filho: 

Modernamente, no entanto, tem prosperado o
pensamento de que, em certas circunstân-
cias, não pode ser exercida a autotutela de
ofício em toda a sua plenitude. A orientação
que se vai expandindo encontra inspiração
nos modernos instrumentos democráticos e
na necessidade de afastamento de algumas
condutas autoritárias e ilegais de que vale-
ram, durante determinado período, os órgãos
administrativos. Trata-se, no que concerne ao
poder administrativo, de severa restrição ao
poder de autotutela de seus atos, de que des-
fruta a Administração Pública. 
Adota-se tal orientação, por exemplo, em
alguns casos de anulação de atos administra-
tivos, quando estiverem em jogo interesses
de pessoas, contrários ao desfazimento de
ato. Para permitir melhor avaliação da condu-
ta administrativa a ser adotada, tem-se exigi-
do que se confira aos interessados o direito
ao contraditório, outorgando-se-lhes o poder
de oferecerem as alegações necessárias a
fundamentar seu interesse e sua pretensão,
no caso o interesse à manutenção do ato. Na
verdade, como bem acentua Adilson Dallari,
‘não se aniquila essa prerrogativa; apenas se
condiciona a validade da desconstituição
praticada à justificação cabal da legitimidade
dessa mudança de entendimento, arcando a

Administração Pública com o ônus da prova’
(Manual de direito administrativo. 13. ed.,
Lumen Juris, p. 127). 

No mesmo sentido é o posicionamento
do eg. STF: 

A anulação não prescinde da observância do
contraditório, ou seja, da instauração de processo
administrativo que enseja a audição daqueles
que terão modificada situação já alcançada (STF,
RE nº 158.543-9-RS, 2ª Turma, Rel. Min. Marco
Aurélio, DJ de 06.10.95).

Com efeito, no caso de anulação do ato,
incluída nessa hipótese a invalidação da licença
para construção, que, como visto, é ato admi-
nistrativo vinculado, a doutrina e a jurisprudência
têm exigido, para uma melhor avaliação da
conduta a ser adotada, a instauração de proces-
so administrativo, facultado aos terceiros interes-
sados o direito à ampla defesa e ao contraditório. 

Relativamente ao alvará, para que ocorra
a sua anulação com base na simples alegação
de interesse público e de ilegalidade na sua
expedição, como ocorreu na hipótese em
exame, são necessárias, portanto, a indicação
e a comprovação desses fatos no próprio
processo que deu origem ao alvará ou em
processo administrativo autônomo, conferindo
ao interessado a oportunidade de ampla defesa
e de contraditório. 

Tal fato justifica-se, ainda, em razão do
paralelismo de formas, pois, se para a expedição
do alvará de licenciamento da obra se exige um
processo e vários requisitos e formalidades, não
se pode desconstituir essa licença por ato unila-
teral, sem procedimento formal idêntico ao de
sua aprovação.

Pelo conjunto probatório dos autos, veri-
fica-se que o Decreto nº 300/2005 revogou (mas
na verdade anulou) o alvará de construção ante-
riormente concedido ao apelante, ficando este
desautorizado a continuar a construção que já
havia sido iniciada. Todavia, o Município de
Presidente Olegário anulou o ato administrativo,
vinculado e definitivo, sem conceder ao
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apelante (terceiro interessado) direito ao contra-
ditório e à ampla defesa.

Se é fato que na ação de nunciação de obra
nova não cabe travar discussão acerca da legali-
dade ou ilegalidade do ato administrativo que cul-
minou na anulação da licença anteriormente con-
cedida ao apelante, também é fato que não se
pode fechar os olhos para ela em prejuízo desse
terceiro de boa-fé. Vale dizer, não se pode deter-
minar o embargo de uma obra, que está sendo edi-
ficada com base em um alvará de construção
expedido pela Municipalidade, com base em um
decreto de legalidade duvidosa. 

O Município, a teor do disposto no artigo
934, III, do CPC, tem o exercício da nuntiatio novi
operis para impedir que se construa com inob-
servância de suas normas de edificação (lei, regu-
lamento ou postura). Todavia, in casu, o apelante
iniciou a sua obra com alvará municipal autorizati-
vo e em obediência às normas municipais e viu-se
impedido de dar continuidade à construção em
razão única e exclusivamente de um decreto
municipal que anulou esse mesmo alvará sem o
necessário processo administrativo. 

Veja-se que o Município de Presidente
Olegário ajuizou a presente ação de nunciação

de obra nova com base única e exclusivamente
no Decreto nº 300/2005, que, como visto, não
foi expedido em observância ao princípio da
legalidade. 

Dessa forma, ausente a comprovação de
irregularidade da construção, erigida com
licença prévia do Município, o pedido de nuncia-
ção de obra nova não pode ser acolhido. 

Com essas considerações, dou provi-
mento ao recurso, para julgar improcedente o
pedido de embargo da obra do apelante, revo-
gando a liminar anteriormente concedida. 

Condeno o Município de Presidente
Olegário ao pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios, que arbitro em
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com
base no artigo 20, § 4º, do CPC. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Geraldo Augusto e Vanessa
Verdolim Hudson Andrade. 

Súmula - REJEITARAM PRELIMINARES
E DERAM PROVIMENTO.

-:::-

COMORIÊNCIA - PRESUNÇÃO LEGAL - ELISÃO - PROVA INEQUÍVOCA - INEXISTÊNCIA

Ementa: Comoriência. Presunção legal. Elisão. Prova. 

- Não se podendo afirmar com absoluta certeza, em face da prova dos autos, a premoriência de
uma das vítimas de acidente em que veículo é abalroado e vem a explodir quase em seguida,
deve ser mantida a presunção legal de comoriência.

Apelo improvido. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0137.06.900006-5/001 - Comarca de Carlos Chagas - Apelante: Flávio
José Pereira - Apelada: Elza Scherr Laignier, inventariante do espólio de Elizabeth Laignier Scherr
Pereira - Relator: Des. CLÁUDIO COSTA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado

de Minas Gerais, incorporando neste o relatório
de fls., na conformidade da ata dos julgamentos
e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM NEGAR PROVIMENTO. 
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Belo Horizonte, 9 de novembro de 2006.
- Cláudio Costa - Relator.

Notas taquigráficas 

Proferiu sustentação oral, pelo apelante
e pela apelada, os Drs. João Bosco Kumaira e
Reinal Ribeiro da Silva, respectivamente. 

O Sr. Des. Cláudio Costa - Presentes os
requisitos subjetivos e objetivos do juízo de
admissibilidade, conheço dos recursos. 

Trata-se de apelo aviado por Flávio José
contra sentença de f. 724/728-TJ, que julgou
improcedente o pedido de declaração de pre-
moriência de Francisco Laignier de Lacerda e
Elizabeth Laignier Scherr Pereira em relação às
menores F.S.L.P. e R.S.L.P. em sede de ação
declaratória movida contra o espólio de
Elizabeth Laignier Scherr Pereira, representado
pela inventariante Elza Scherr Laignier, tudo
conforme relatório que passa a fazer parte
deste voto. 

Do mérito.

Primeiramente, cabe aqui transcrever o
que dispõe o art. 8º do Código Civil, repro-
duzindo o entendimento do art. 11 do CC/1916: 

Art. 8º. Se dois ou mais indivíduos falecerem na
mesma ocasião, não se podendo averiguar se
algum dos comorientes precedeu aos outros,
presumir-se-ão simultaneamente mortos.

A comoriência é, então, a presunção
legal de morte de duas ou mais pessoas, na
mesma ocasião, e em face do mesmo evento. 

Nos dizeres de Limongi França: 

Comorientes são aqueles que morrem em vir-
tude de um complexo comum de causas, sem
que se possa com certeza determinar quem
faleceu primeiro (Instituições de direito civil.
São Paulo: Saraiva, 1988, p. 63).

O instituto da comoriência cria uma pre-
sunção iuris tantum de que as pessoas faleci-
das em um mesmo evento, caso não se possa,

com absoluta certeza, determinar quem
sucumbiu primeiro, faleceram no mesmo
momento.

Tal presunção, por ser relativa, admite
prova em contrário, no caso, a cabo do autor,
por força do art. 333 do CPC. 

Analiso, então, a prova dos autos, ressal-
tando que todas as provas serão cotejadas,
inclusive aquelas praticadas após a audiência
de f. 282-TJ, anulada por força de decisão
desta Quinta Câmara às f. 569/572-TJ, devida-
mente ratificada com concordância do autor à
f.717-TJ; e do réu, à f. 715-TJ. 

Fato inconteste o falecimento de Francisco
Laignier de Lacerda, Elizabeth Laignier Scherr
Pereira, F.S.L.P. e R.S.L.P., em acidente automo-
bilístico ocorrido em 07.10.1995, após o abalroa-
mento e explosão do veículo modelo Parati em
que viajavam. 

A declaração feita em cartório por Sérgio
Carlos da Silva, em 18.04.1996, à f. 15-TJ, dá
conta de que teria assistido ao sinistro, que os
maiores estariam mortos, nada podendo
declarar quanto à menor R., e que a menor F,
estaria gemendo antes da explosão que car-
bonizou os corpos das vítimas. Após a anulação
da audiência de f. 282-TJ, não tendo sido mais
localizada a testemunha, o autor desistiu de sua
oitiva. 

A declaração feita em cartório por Elias
Raicherdt, em 29.03.1996, à f. 13-TJ, demons-
tra que este se baseou nas alegações de
Sérgio Carlos da Silva, além de ter sido instado
pelo pai das meninas, ora apelante, a prestar tal
declaração. No depoimento feito em juízo à f.
353-TJ, percebe-se que chegou ao local quan-
do o veículo já estava em chamas e pouco
antes da explosão, tendo se baseado no que
outras pessoas que estavam no local lhe dis-
seram quanto aos gemidos que teriam sido
ouvidos, no caminhão e no carro. 

Por sua vez, a declaração de f. 17-TJ, de
30.05.1996, feita por Marcos Paulo Cirino
Costa, também em cartório, além de confirmar



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 57, n° 179, p. 35-298, out./dez. 2006 161

a declaração de Sérgio Carlos da Silva, que lhe
teria contado dos gemidos da infante, vai além
ao afirmar que “também ouviu os gemidos de
uma criança que estava no banco de trás da
Parati, sendo certo que aquela criança foi uma
das que morreram queimadas, porque os ou-
tros morreram logo na hora da batida”. Anulado
seu primeiro depoimento em juízo, no seu novo
testemunho à Justiça à f. 662-TJ, confirmou as
declarações supra, acrescentando que “o
depoente retornou em seguida ao local onde
os veículos ficaram após o acidente para veri-
ficar se tinha algum sobrevivente; que o
depoente deparou com o motorista do Scania
preso nas ferragens, pedindo por socorro e na
Parati três corpos; um senhor de idade, com a
cabeça arrebentada, uma senhora com uma
criança e posteriormente, uma outra criança, já
mocinha, no banco traseiro, movimentava o
braço direito e gemia”, além de informar que a
testemunha Elias teria chegado ao local dez
minutos após o fato.

Em sentido contrário, temos as certidões
de óbito de f. 18/21-TJ, lavradas por Sílvio
Miranda (contra o qual há representação por
suposta prática de delitos enquanto escrivão), o
auto de corpo de delito de f. 23/45-TJ, de lavra
dos Drs. Eduardo Bamberg Campos e Marcelo
Lopes Tomich.

Em depoimento feito ao juízo, f. 378-TJ,
o Dr. Eduardo Bamberg Campos, que seria
amigo íntimo e parente das vítimas, segundo o
autor, afirma conhecer a família das vítimas,
não tendo com elas amizade íntima, além de
ser concunhado de Dioni Lacerda Laignier,
sendo cunhado da inventariante do réu
(espólio). A contradita foi rejeitada. De seu
depoimento se aproveita que

todos os corpos apresentavam fragmen-
tações, ou seja, estavam com falta de mem-
bros (...) que os corpos das crianças estavam
queimados e mutilados; que os corpos das
crianças estavam fragmentados (...) que exis-
tem normas técnicas sobre autópsia; que, em
Teófilo Otoni, não é possível atender rigorosa-
mente a essas normas, pois aqui só se dispõe
de uma mesa e de instrumental para a reali-
zação do trabalho (...) que não sabe precisar

qual era a mutilação de cada um dos corpos
das crianças, mas pode afirmar que ambos
estavam bastante mutilados...

O Dr. Marcelo Lopes Tomich, um dos
subscritores do auto de corpo de delito, informa
ao juízo, à f. 355-TJ, ter assinado o laudo como
segundo perito, cumprindo formalidade para
abonar o serviço de seu colega, Dr. Eduardo
Bamberg, sendo que não estava presente
quando da necropsia, além de ressaltar a difi-
culdade de se definir a causa da morte quando
ocorre mutilação e carbonização do corpo. 

Da certidão exarada pelo Corpo de
Bombeiros à f. 80-TJ, não há como inferir a pre-
moriência de qualquer das vítimas, como também
da declaração firmada em cartório, na data de
03.03.1997, feita por Jonaides Moreira da Silva. 

Já a declaração de Vanderley Benegas,
feita em cartório em 19.02.1997, levaria à con-
clusão de que a explosão teria sido consecutiva à
batida. Em juízo, em testemunho de f. 357-TJ,
confirmou ter presenciado a explosão quase ime-
diata do veículo após o acidente e ter participado
da tentativa de socorro às vítimas, o que não foi
possível devido ao fogo que tomava conta do
carro, além de não ter ouvido qualquer gemido. 

Nos mesmos termos, a declaração de
Liete Moreira da Silva, feita em cartório em
26.02.1997. Em depoimento ao juízo, f. 360-TJ,
reafirma ter assistido ao acidente e que a
explosão ocorreu em seguida à colisão, não
tendo visto ninguém por perto quando do evento.

Nada traz de novo a declaração, em
cartório, feita por Jonas Moreira da Silva, em
26.02.1997. No depoimento ao juízo, à f. 385-
TJ, apenas acrescentando que sua filha Liete
Moreira da Silva teria assistido ao acidente. 

Igualmente a declaração de Francisco
Moreira da Silva, em 03.03.1997, ratificada em
juízo à f. 359-TJ, nada acrescenta de relevante
a não ser sobre a presença, no local, de sua
sobrinha Liete, que teria visto o acidente, e do
Sr. Elias. 
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O parecer médico-legal de f. 88/95-TJ, de
lavra do Dr. Demercindo Brandão Neto,
encomendado pelo apelado, conclui que:

Na falta de qualquer indicativo técnico de pos-
sibilidade de sobrevivência momentânea,
mediante um depoimento com menção a
‘gemidos’, e, sobretudo, em face da extensão
da violência do acidente, e dos achados peri-
ciais, tecnicamente há de se admitir morte
instantânea para todos os ocupantes da
Parati.

Os atestados de óbito de f. 117/120-TJ
indicam a causa mortis dos ocupantes do veícu-
lo como sendo “morte por carbonização”. 

Os autos de investigação policial de f.
385/393-TJ dão notícia, nas f. 387/388-TJ, de
que “as vítimas fatais encontravam-se totalmente
carbonizadas e esfaceladas, tornando-se prati-
camente irreconhecíveis”.

O Laudo nº 927/95, de f. 389/393-TJ,
parte dos autos da investigação, esclarece que
o motorista da Parati “colidiu a frente do seu
automotor contra a parte também anterior do
comboio. Após o que e em conseqüência da
resultante das forças atuantes no embate, o
veículo foi empurrado pelo comboio por cerca
de cinqüenta metros, onde saíram da pista,
caíram numa depressão geográfica ali existen-
te, onde imobilizaram-se, incendiando-se logo
em seguida”. Em seguida afirma: “Ressaltam os
signatários que as vítimas fatais encontravam-
se totalmente desfiguradas e carbonizadas”. 

O estudo de f. 153/198-TJ, feito pelo pe-
rito Dr. Antônio Caelos Villanova, a pedido do
autor/apelante, conclui que:

No banco traseiro da Parati viajava outra
menor da mesma família, F.L.S.P., que, grave-
mente ferida também por concussão, não
teve morte imediata, ficando gemendo no
interior do veículo, conforme prova robusta
das testemunhas que procuravam retirá-la do
interior daquele veículo, pois havia risco de
incêndio no mesmo, lamentavelmente sem
que fosse atingido tal objetivo, como acima
visto (itens 5.52 e 5.54), pois o temido incên-
dio eclodiu quatro a cinco minutos após o iní-

cio daquela tentativa, causando a morte de F.
e, em seqüência, a carbonização dos quatro
corpos ocupantes do veículo.

O aditamento de tal estudo às f. 212/216-
TJ apenas confirma a opinião do perito.

Interessante para a resolução da quaestio
o Ofício nº 724/98, do Diretor do Instituto de
Criminalística do Estado de Minas Gerais, que
informa a impossibilidade técnica de se reconsti-
tuir o acidente, informação complementada à f.
228-TJ no sentido de ser possível a elaboração
de um croqui do local e vistoria dos veículos. 

Informada, à f. 252-TJ, a morte do con-
dutor do caminhão que abalroou a Parati,
perdeu-se importante elemento de prova para o
deslinde do feito. 

O depoimento pessoal do autor à f. 277-
TJ e o da inventariante do espólio à f. 280-TJ
em nada esclarecem quanto à ocorrência do
acidente. 

A testemunha Ronaldo Lopes Tomich
informa à f. 356-TJ ter exarado o laudo pericial
juntado aos autos, nada podendo informar
sobre a premoriência de alguma das vítimas. 

Temos também a informação constante
do Ofício nº 008/2000, que dá conta da impos-
sibilidade de se realizar perícia nos corpos,
dado o transcurso do tempo.

Os relatórios de exumação e necropsia,
de autoria dos Drs. José Mauro de Morais, João
Batista Rodrigues e dos auxiliares Hugo da
Silva Lima e Alexandre Martins Pereira, trazidos
pelo apelado às f. 581/621-TJ, por sua vez
levam à conclusão de que não havia como se
aferir a premoriência de qualquer das vítimas. 

O minucioso parecer do Parquet de
primeira instância às f. 429/437-TJ analisa com
lógica irretocável a prova dos autos, chegando
à conclusão de que:

... existe uma presunção legal que predomina
até prova em contrário e, ao nosso ver, a
prova dos autos é falha, os depoimentos das
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testemunhas são dúbios, e, após largo lapso
temporal, não cremos seja possível averiguar
se houve ou não premoriência de algumas
vítimas sobre outras ou se a morte foi
simultânea. Como o laudo de necropsia tam-
bém é falho, não se pode afirmar que a morte
se deu por carbonização ou concussão, mas,
dadas as circunstâncias do acidente, é a pre-
sunção da simultaneidade que prevalece.

Como bem tem afirmado o Parquet em
todas as suas manifestações, não há prova
suficiente para elidir a presunção legal de
comoriência das vítimas. 

As provas técnicas são inconclusivas e
os testemunhos contraditórios entre si e frágeis,
não se podendo afirmar se todas as vítimas
faleceram no mesmo momento ou se alguma
sobreviveu até a explosão que terminou por
destruir qualquer possibilidade de sobrevivên-
cia dos ocupantes do veículo Parati. 

Ressalto que o cotejo das perícias e laudos
presentes nos autos não permite formar opinião
definitiva sobre a premoriência das demais vítimas
em relação à menor R.S.

As provas testemunhais, igualmente,
levam ora para um lado ora para o outro, per-
dendo força a tese do apelante após a anulação
da audiência de f. 282-TJ, visto que têm mero
caráter informativo as declarações feitas em
cartório, e não se pôde tomar novo depoimento
de Sérgio Carlos da Silva, que daria suporte ao
testemunho de Marcos Paulo Cirino da Costa,
única testemunha que, em juízo, afirma ter visto
a menor ainda com vida. 

Não há o que censurar na sentença
porquanto prevalece, no direito pátrio, o princípio
da persuasão racional do juiz. Por tal princípio,
cabe ao juiz formar livremente sua convicção,
apreciando e avaliando as provas existentes nos
autos. 

O Brasil também adota o princípio da per-
suasão racional:

o juiz não é desvinculado da prova e dos ele-
mentos existentes nos autos (quod non est in

actis non est in mundo), mas a sua aprecia-
ção não depende de critérios legais determi-
nados a priori. O juiz só decide com base nos
elementos existentes no processo, mas os
avalia segundo critérios críticos e racionais
(CPC, arts. 131 e 436; CPP, arts. 157 e 182)
(GRINOVER, Ada Pellegrini. Teoria geral do
processo. 19. ed., Ed. RT, p. 68). 

Ensina ainda: 

O sistema da persuasão racional, ou do livre
convencimento, é o acolhido em nosso direito,
que o consagra através do art. 113 do Código
de Processo Civil, verbis: ‘o juiz apreciará livre-
mente a prova, atendendo aos fatos e circuns-
tâncias constantes dos autos, ainda que não
alegados pelas partes; mas deverá indicar, na
decisão, os motivos que lhe formaram o con-
vencimento’ (...) Persuasão racional, no sis-
tema do devido processo legal, significa con-
vencimento formado com liberdade intelectual,
mas sempre apoiado na prova constante nos
autos e acompanhado do dever de fornecer a
motivação dos caminhos do raciocínio que
conduziram o juiz à conclusão.

A prova é dirigida pelo juiz, que deve
aferir sobre a necessidade de sua realização,
bem como sobre a valoração dessa prova. 

Entendo que o juízo se houve bem ao
analisar a prova dos autos, dado que esta não
autoriza a elisão da presunção legal de como-
riência entre as vítimas do acidente. 

Nesse sentido, bem cabe a lição de Sílvio
Venosa: 

Hoje, defrontamo-nos com o problema cientí-
fico do diagnóstico do momento exato do pas-
samento. Modernamente, a morte será
diagnosticada com a paralisação da atividade
cerebral, circulatória e respiratória. Mas uma
pergunta, inelutavelmente, deve ser feita pelo
jurista: já não terá ocorrido a morte quando
toda a atividade cerebral esteja paralisada,
mantendo-se um simulacro de vida, inviável,
mercê de um sem-número de aparelhos alta-
mente sofisticados: a crônica de nossos jor-
nais está repleta de casos nesse sentido. 
A resposta há de ser afirmativa. Quando a ativi-
dade cerebral se mostra irremediavelmente
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perdida, não se pode negar que exista morte
(Direito civil. 6. ed. São Paulo: Atlas, p. 160).

Mutatis mutandis, a prova dos autos per-
mitiria a conclusão de que os ocupantes do
veículo já estariam mortos, no sentido que hoje
lhe dá a doutrina, quando do abalroamento do
veículo, dada sua violência, sendo a explosão
subseqüente mera “pá de cal” sobre qualquer
viabilidade de sobrevivência. 

Mesmo essa conclusão, possível, não
está suficientemente provada, como ademais a
tese de premoriência dos demais ocupantes do
veículo em relação à menor Flávia Scherr. 

A jurisprudência não destoa: 

Comoriência. Presunção legal. Regra presuntiva
aplicada por evidenciado fundado estado de
dúvida sobre a premoriência, não afastado por
prova inequívoca. Declaratória negativa
improcedente. Inteligência do artigo 11 do
Código Civil. - A presunção legal de comoriência
estabelecida quando houver dúvida sobre quem
morreu primeiro só pode ser afastada ante a
existência de prova inequívoca da premoriência
(Apelação Cível nº 104.441-1, Franca, SP, TJSP,
27.10.88, Rel. Des. Ney Almada, v.u., RT
639/62). 

Subsistindo dúvida, prevalece a presunção
legal de comoriência, só afastável por prova
inequívoca (ac. un. da 4ª Câmara Civil do
TJSP, na Ap. 104.441-1, j. em 27.08.88, RT
639/62).

Falecendo no mesmo acidente o segurado e
o beneficiário e inexistindo prova de que a
morte não foi simultânea, não haverá trans-
missão de direitos entre os dois, sendo inad-
missível, portanto, o pagamento do valor do
seguro aos sucessores do falecido (ac. un. da
6ª Câmara Civil do I TACSP, Ap. 325.164/84,
Rel. Ferreira da Cruz, RT 587/121).

Em que pese a possibilidade de os even-
tos terem ocorrido conforme a tese esposada
pelo apelante, não há nos autos prova
inequívoca da sobrevivência da menor Rafaela
Scherr em relação aos demais ocupantes do
veículo, devendo prevalecer a presunção legal
de comoriência. 

Posto isso, não elidida, por prova
inequívoca, a presunção legal de comoriência
das vítimas do acidente automobilístico, nego
provimento ao apelo. 

Custas, pelo apelante. 

O Sr. Des. José Nepomuceno da Silva -
Peço vista dos autos. 

Súmula - PEDIU VISTA O REVISOR,
APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO. 

Notas taquigráficas 

O Sr. Presidente (Des. Nepomuceno
Silva) - O julgamento deste feito foi adiado na
sessão do dia 19.10.2006, a meu pedido, após
votar o Relator, negando provimento. 

Meu voto é o seguinte: 

Na semana passada, pedi vista destes
autos para melhor análise, especialmente em
atenção à especialidade e novidade da matéria. 

E, analisando-os, creio, tal qual o em.
Relator, que o desprovimento do apelo é de
rigor. 

Pois, efetivamente, a comoriência gera
presunção relativa (juris tantum) de morte
simultânea de duas ou mais pessoas, a qual,
como sói acontecer, em casos tais, prevalece
enquanto não contraditada por outra prova. Ou,
segundo ensina Caio Mário da Silva Pereira,

o que cumpre, em primeiro plano, é apurar,
pelos meios regulares de prova, desde a
inquirição de testemunhas até os processos
científicos empregados pela medicina legal,
se alguma das vítimas precedeu na morte às
outras. Na falta de um resultado positivo,
vigora a presunção da simultaneidade da
morte - comoriência - sem se atender a qual-
quer ordem de precedência, em razão da
idade ou do sexo (Instituições de direito civil.
Rio de Janeiro: Forense, 1990, v. I, p. 165). 

Entretanto, conforme destacou o il. Juiz
monocrático, próximo aos fatos: 
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Compulsando o feito, verifico que o pleito do
autor se baseia, na verdade, no depoimento
de três testemunhas que teriam presenciado
o acidente e chegado ao local do sinistro logo
após ter o mesmo acontecido, visto que as
demais provas dos autos, inclusive as perí-
cias realizadas, informam possibilidades, mas
não dão certeza de nada, sobre ter ou não,
naquela data fatídica, alguém sobrevivido um
pouco mais que os demais vitimados. (...) 
Assim, resta-me, como restou à ilustre Colega
prolatora da decisão de f. 485/495, apenas a
falha prova testemunhal colhida nos autos.
Entretanto, a meu sentir, a prova testemunhal,
conforme se encontra, também não pode ser
acolhida, visto que destituída de colaboração
das demais e, mesmo que se pudessem aco-
lher os depoimentos daquelas testemunhas,
sem restrições, ainda assim seria necessária
prova pericial isenta e concludente a respeito
de ter ou não qualquer daquelas vítimas
sobrevivido às demais (f. 726). 

Dessarte, por todo o esboçado nos
autos, conforme, inclusive, minudenciou o il.
Relator, em seu voto, tem-se, pois, que a prova
técnica, ali constante, e os pareceres encomen-
dados pelas partes resultaram imprestáveis
para afastar a presunção legal da comoriência,
visto apresentarem falhas e deficiências
graves, destituídos de credibilidade necessária
para a formação da convicção em matéria de
tamanha importância. 

Com tais acréscimos, ponho-me, pois, de
acordo com o em. Relator. 

É como voto.

A Sr.ª Des.ª Maria Elza - Senhor
Presidente. Peço vista dos autos. 

Súmula - PEDIU VISTA A VOGAL APÓS
VOTAREM O RELATOR E O REVISOR,
NEGANDO PROVIMENTO. 

Notas taquigráficas 

O Sr. Presidente (Des. Dorival
Guimarães Pereira) - O julgamento deste feito
foi adiado na sessão do dia 19.10.2006, a pedi-
do do Revisor, após votar o Relator, negando
provimento. 

Foi novamente adiado na sessão do dia
26.10.2006, a pedido da Vogal, após votar o
Revisor, negando provimento. 

Com a palavra a Des.ª Maria Elza. 

A Sr.ª Des.ª Maria Elza - Senhor
Presidente. Acompanho os votos que me ante-
cederam. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ESTUDANTE - PROVA -
ABONO DE FALTA - ADMINISTRADOR PÚBLICO - RECUSA - LEI ESTADUAL 869/52 

Ementa: Remessa oficial e apelação cível voluntária. Ação de mandado de segurança.
Servidoras públicas e estudantes. Falta ao trabalho no período de provas e exames em instituição
de ensino onde estudam. Negativa de abono de falta. Lesão a direito líquido e certo patenteada.
Segurança concedida. Sentença confirmada. 

- A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, por isso não pode criar dis-
tinções onde a lei não o faz.

- A previsão na lei para considerar justificadas as ausências do servidor público estadual estu-
dante, por motivo de realização de provas e exames escolares, é válida também para servidoras
estaduais lotadas na área de educação.
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- Presentes os requisitos previstos na Lei Estadual n° 869, de 1952, e havendo recusa ao abono
de falta às servidoras públicas estudantes, resta configurada a lesão a direito líquido e certo.
Nesse caso, confirma-se a sentença que concedeu a segurança.

- Remessa oficial e apelação cível voluntária conhecidas.

Sentença confirmada em reexame necessário e prejudicado o recurso voluntário. 

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO N° 1.0686.05.151338-6/001 - Comarca de
Teófilo Otoni - Remetente: Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Teófilo Otoni - Apelante:
Estado de Minas Gerais - Apeladas: Hedinaide Aparecida Dias de Souza e outra - Autoridades coa-
toras: Diretora da Superintendência Regional de Ensino de Teófilo Otoni, Diretora da Escola Estadual
São Sebastião - Relator: Des. CAETANO LEVI LOPES 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª
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, DANDO POR PREJUDICADO O
RECURSO VOLUNTÁRIO. 

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2006.
- Caetano Levi Lopes - Relator. 

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Caetano Levi Lopes -
Conheço da remessa oficial e da apelação cível
voluntária, porque presentes os requisitos de
sua admissibilidade. 

As recorridas Hedinaide Aparecida Dias
de Souza e Creunice Aparecida Barroso
aforaram esta ação de mandado de segurança
contra ato da Diretora da Escola Estadual São
Sebastião e da Diretora da Superintendência
Regional de Ensino de Teófilo Otoni. Aduziram
que são servidoras públicas estaduais lotadas
na Escola Estadual São Sebastião, bem como
estudantes dos cursos de Direito e Pedagogia.
Acrescentaram que têm direito de faltar ao
serviço nos dias de prova, consoante a Lei
Estadual nº 869, de 1952, e de acordo com a
Resolução Seplag nº 10, de 2004, mas as impe-
tradas estão lançando, em folhas de ponto,

anotações de faltas injustificadas e efetuando
descontos em seus vencimentos. Entendem
que está havendo lesão a direito líquido e certo
delas. 

As impetradas, nas informações conjun-
tas de f. 134/136, defenderam a regularidade do
ato porque os servidores lotados nas escolas
estaduais estariam adstritos a procedimento
próprio e calendário específico. Pela r. sentença
de f. 168/171, a segurança foi concedida. 

Remessa oficial. 

A priori, observo que a preliminar de
litispendência foi bem afastada pela sentença,
razão pela qual confirmo a rejeição. 

Feito o reparo, anoto que a segurança foi
concedida no sentido de ser reconhecido às
impetrantes o direito de se ausentarem do tra-
balho nos períodos de provas devidamente
comprovados pelas respectivas instituições de
ensino, sem prejuízo de seus vencimentos ou
anotações nas folhas individuais de ponto.
Nisso consiste o thema decidendum. 

A prova documental revela o que passa a
ser descrito. 

As apeladas, com a petição inicial, jun-
taram vários documentos. Destaco as certidões
atestando que as recorridas são alunas univer-
sitárias dos cursos de Direito e Pedagogia (f.
16, 18, 24, 30), cópia das folhas de ponto (f.
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35/38), demonstrativos de pagamento (f.
41/42), cópia da Lei n° 869, de 1952 (f. 44/91),
cópia da Resolução Seplag nº 10, de 2004 (f.
99/100), da Lei nº 9.394, de 1996, do Aviso nº
13, de 2004, e do Decreto nº 43.648, de 2003 (f.
126). O apelante voluntário, com as infor-
mações, não carreou qualquer documento.
Esses os fatos. 

Em relação ao direito, sabe-se que a
Administração Pública, em toda a sua atividade,
está adstrita ao princípio da legalidade. Este
constitui a diretriz básica da conduta de seus
agentes. Eis a propósito a lição de José dos
Santos Carvalho Filho (Manual de direito
administrativo. 8. ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2001, p. 12): 

O princípio da legalidade é certamente a dire-
triz básica da conduta dos agentes da
Administração. Significa que toda e qualquer
atividade administrativa deve ser autorizada
por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. 
Tal postulado, consagrado após séculos de
evolução política, tem por origem mais próxi-
ma a criação do Estado de Direito, ou seja, do
Estado que deve respeitar as próprias leis que
edita. 
O princípio ‘implica subordinação completa do
administrador à lei. Todos os agentes públi-
cos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o
mais modesto deles, devem ser instrumentos
de fiel e dócil realização das finalidades nor-
mativas’. Na clássica e feliz comparação de
Hely Lopes Meirelles, enquanto os indivíduos
no campo privado podem fazer tudo o que a
lei não veda, o administrador público só pode
atuar onde a lei autoriza. 
É extremamente importante o efeito do princí-
pio da legalidade no que diz respeito aos
direitos dos indivíduos. Na verdade, o princí-
pio se reflete na conseqüência de que a
própria garantia desses direitos depende de
sua existência, autorizando-se então os indi-
víduos à verificação do confronto entre a ativi-
dade administrativa e a lei. Uma conclusão é
inarredável: havendo dissonância entre a con-
duta e a lei, deverá aquela ser corrigida para
eliminar-se a ilicitude.

No caso em exame, o art. 207 da Lei
Estadual nº 869, de 1952, assegura ao fun-
cionário estudante matriculado em
estabelecimento de ensino o direito de faltar ao
serviço nos dias de prova ou de exame sem pre-
juízo do vencimento, remuneração ou vanta-
gens. E o art. 31 da Resolução Seplag nº 10, de
2004, considera a realização de prova ou exame
escolar como ausência justificada do servidor ao
trabalho para efeito de abono de ponto. 

Na espécie, a negativa do referido abono
teve como fundamento a não-incidência dos
dispositivos legais mencionados sobre os servi-
dores públicos lotados em escolas estaduais
cujas funções estão voltadas ao atendimento
do educando e, por isso, seguem metodologias,
procedimento próprio e calendário específico. 

Ora, é por demais sabido que a Adminis-
tração Pública não pode criar distinções onde a
lei não o faz, como decorrência natural do princí-
pio da legalidade. E a lei que trata do estatuto
dos funcionários públicos civis do Estado de
Minas Gerais, bem como a resolução que esta-
belece normas complementares relativas ao
registro, controle e apuração da freqüência dos
servidores públicos da administração direta,
autárquica e fundacional do Poder Executivo,
não faz em distinção entre os servidores públi-
cos em geral e aqueles lotados em escolas
estaduais. Logo, a sentença está correta. 

Com esses fundamentos, em reexame
necessário, confirmo a sentença, prejudicado o
recurso voluntário. 

Sem custas. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Francisco Figueiredo e
Nilson Reis. 

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO,
CONFIRMARAM A SENTENÇA, DANDO POR
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO. 

-:::-
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Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, incorporando neste o relatório
de fls., na conformidade da ata dos julgamentos
e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM DAR PROVIMENTO AO AGRAVO. 

Belo Horizonte, 9 de novembro de 2006.
- Fábio Maia Viani - Relator. 

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Fábio Maia Viani - Cuida-se
de agravo de instrumento, com pedido de efeito
ativo, interposto por Antônio Júnior Figueira
Waskiton da decisão que, nos autos da ação
declaratória cumulada com indenização que
move contra Banco Itaú S.A., indeferiu pedido
de tutela antecipada para que o banco agrava-
do se abstenha de lhe reter parte do salário (f.
07-TJ). 

Alega o agravante ser ilegal a apropria-
ção de seu salário, mediante débito em conta
corrente, ainda que previsto em contrato. 

Pugna, com o provimento do agravo,
pelo deferimento da tutela antecipatória. 

O agravado não foi intimado para respon-
der ao agravo porque ainda não se completou a
relação processual. 

Presentes os pressupostos de admissi-
bilidade, admito o recurso. 

A cláusula contratual que autoriza o
banco a se apropriar de dinheiro proveniente de
salário, mediante débito em conta corrente, em
pagamento de dívida do correntista, viola o
princípio - irrenunciável - da impenhorabilidade
absoluta dos recursos oriundos do trabalho
humano, consubstanciado no art. 649, IV, do
CPC, aplicável, por analogia, à espécie. 

Não é outra a orientação do Superior
Tribunal de Justiça: 

Não pode o banco se valer da apropriação de
salário do cliente depositado em sua conta cor-
rente, como forma de compensar-se da dívida
deste em face de contrato de empréstimo
inadimplido, visto que a remuneração, por ter
caráter alimentar, é imune a constrições dessa
espécie, ao teor do disposto no art. 649, IV, da lei
adjetiva civil, por analogia corretamente aplicada
à espécie pelo Tribunal a quo (STJ - RT 798/240,
4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior). 

Dano moral - Retenção de salário para paga-
mento de cheque especial vencido - Ilicitude.
- Mesmo com cláusula contratual permissiva,
a apropriação do salário do correntista pelo
banco-credor para pagamento de cheque
especial é ilícita e dá margem a reparação por
dano moral (REsp nº 507.044-AC - 3ª Turma -
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros - DJU
de 03.05.2004, p. 150).

Civil e processual - Dedução do salário do cor-
rentista, a título de compensação, de valores

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INADIMPLEMENTO - RETENÇÃO DE SALÁRIO PELO BANCO -
DÉBITO EM CONTA CORRENTE -  INADMISSIBILIDADE - RECURSOS ORIUNDOS
DO TRABALHO - PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA - VIOLAÇÃO

- ART. 649, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Ementa: Banco. Conta-salário. Débito em conta para pagamento de empréstimo.

- A cláusula contratual que autoriza o banco a se apropriar de dinheiro de salário, mediante
débito em conta corrente, em pagamento de empréstimo contraído pelo correntista, viola o
princípio de impenhorabilidade absoluta dos recursos oriundos do trabalho, aplicável a qual-
quer espécie de expropriação.

AGRAVO N° 1.0342.06.074878-3/001 - Comarca de Ituiutaba - Agravante: Antônio Júnior
Figueira Waskiton - Agravado: Banco Itaú S.A. - Relator: Des. FÁBIO MAIA VIANI 
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inadimplidos de contrato de mútuo - Impossibi-
lidade - CPC, art. 649, IV - Agravo - Improvi-
mento. - Inadmissível a apropriação, pelo banco
credor, de salário do correntista, como forma de
compensação de parcelas inadimplidas de con-
trato de mútuo, ante o óbice do art. 649, V, da lei
adjetiva civil (AGA nº 514.899-DF - 4ª Turma -
Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior - DJU de
16.02.2004, p. 265). 

Banco - Cobrança - Apropriação de depósitos
do devedor. - O banco não pode apropriar-se
da integralidade dos depósitos feitos a título
de salários, na conta do seu cliente, para
cobrar-se de débito decorrente de contrato
bancário, ainda que para isso haja cláusula
permissiva no contrato de adesão (REsp nº
492.777-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Ruy Rosado
de Aguiar, DJU de 1º.09.2003, p. 298). 

No caso, os documentos de f. 20 e 22 cons-
tituem prova inequívoca de que o agravante vem
sofrendo débitos, na conta corrente através da

qual recebe seu salário, de parcelas inadimplidas
de empréstimo contraído com o banco agravado.
É fundado o seu receio de dano irreparável ou de
difícil reparação, não havendo perigo de irre-
versibilidade do provimento antecipado. 

Pelo que dou provimento ao agravo para,
reformando a decisão recorrida, conceder a tutela
antecipada, com fundamento no art. 273 do CPC,
e determinar ao agravado que se abstenha de efe-
tuar na conta corrente do agravante débitos para
pagamento de contrato celebrado entre as partes,
sob pena de multa diária, que fixo em R$ 500,00. 

Custas, pelo agravado. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Adilson Lamounier e Cláudia
Maia. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO
AGRAVO. 

-:::-

ALVARÁ JUDICIAL - ANENCEFALIA - INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ - AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL - ANALOGIA - PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO - INAPLICABILIDADE -

DIREITO À VIDA - PRESERVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

Ementa: Alvará judicial. Anencefalia. Pedido de interrupção terapêutica da gestação. Direito à vida.

- Impossível decretar ou mesmo antecipar a morte, mesmo diante da situação apresentada nos autos,
pois o feto, é incontroverso, pode nascer com vida, não sendo possível utilizar a analogia e/ou princí-
pios genéricos para fundamentar suposições e ilações desprovidas de qualquer fundamento legal.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.06.199818-3/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante:
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relator: Des. NILO LACERDA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª
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, 8 de novembro de 2006.
- Nilo Lacerda - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Nilo Lacerda - Trata-se de
recurso de apelação, manejado pelo Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, contra a r.
sentença proferida pelo MM. Juiz da 18ª Vara
Cível, que julgou improcedente o pedido formu-
lado nos autos do requerimento de alvará por
ele formulado. 

Inconformado, alega o apelante que R. B.
está grávida de 14/15 semanas, com feto único,



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 57, n° 179, p. 35-298, out./dez. 2006170

o qual é portador de anencefalia, conforme
exames ultra-sonográficos realizados. Diz que
a gestante, acompanhada de seu esposo, Sr.
J.P.M., solicitou a intervenção do Ministério
Público, para que pudesse exercer legitima-
mente seu direito à interrupção da gestação e
fazer cessar a situação em que se encontra.
Lembra que, na gravidez do tipo anencéfalo, o
feto tem ausência total ou parcial do encéfalo e
que a Resolução nº 1.752/04, do Conselho
Federal de Medicina, afirma que o ser prove-
niente desta gestação não tem como escapar
de uma fatal parada cardiorrespiratória ainda
durante as primeiras horas após o parto. Cita o
Parecer Técnico 072/2006, da lavra do Dr.
Alexandre Resende Fraga. Considera que
impedir a interrupção da gestação é atentar
diretamente contra a dignidade da gestante,
sua saúde e liberdade, pleiteando ao final a
reforma da r. sentença recorrida e a conse-
qüente expedição de alvará judicial que auto-
rize a antecipação terapêutica do parto. 

Pelo despacho de f. 87, determinei o
envio dos autos à ilustrada Procuradoria-Geral
de Justiça, com preferência total. 

Pelas razões de f. 89/94, manifestou-se a
Procuradoria de Justiça pelo provimento do
recurso. 

Conheço do recurso. Próprio, tempestivo
e regularmente processado. 

O tempo passa, e as questões centrais
que atormentam a humanidade no decorrer de
sua história sempre voltam à cena, provocando
debates fervorosos entre os vários segmentos da
sociedade, em especial a comunidade religiosa e
a jurídica, exigindo dos operários do direito
posição firme na interpretação e aplicação da lei,
para uma correta solução dos conflitos.

A matéria debatida nos autos versa acerca
do pedido de antecipação terapêutica do parto de
feto que apresenta anomalia tida pelo apelante por
irreversível, afirmando que, em se tratando de
anencéfalo, a morte ocorrerá logo após o parto.

Com efeito, se a prática do aborto é crimi-
nalizada no Brasil, imputando-se, inclusive, ampla

responsabilidade ao médico, o art. 128 do Código
Penal estipula pelo menos dois casos de exclu-
dentes punitivas da interrupção da gestação: a
primeira é a terapêutica, à vista do risco de vida da
gestante (aborto necessário); a segunda, no caso
de gravidez resultante de estupro, com firme moti-
vação humanitária. 

O caso posto à apreciação gravita em
torno de uma terceira possível exceção, de cariz
eugênico, ou seja, relativo ao bom desenvolvi-
mento do feto; em verdade, configurada a má-
formação fetal, implicando, por conseguinte, a
inviabilidade daquela vida em prospecção (como
é o caso do feto anencefálico), justificar-se-ia o
abortamento.

Numa das mais tormentosas decisões de
sua história, o Supremo Tribunal Federal sedi-
mentou, aos 20 de outubro de 2004, a impos-
sibilidade de abortamento do feto que sofre de
anencefalia (ausência de cérebro). A controvérsia
teve lugar no julgamento de pedido de argüição
de descumprimento de preceito fundamental
(ADPF nº 54-8/DF), proposta em 17 de junho de
2004, pela Confederação Nacional dos Traba-
lhadores na Saúde (CNTS), por meio de seu
advogado, o professor da Universidade Estadual
do Rio de Janeiro, Luís Roberto Barroso.

Quatro meses antes, em 1º de julho de
2004, o Ministro Marco Aurélio de Melo deferiu,
nos autos da mesma ADPF, liminar autorizando
o abortamento de feto anencefálico, acolhendo,
assim, os argumentos apresentados pela parte
propositora, consistentes na afronta aos princí-
pios da dignidade da pessoa humana (art. 1º,
inc. III, da Constituição Federal), da legalidade,
da liberdade e da autonomia da vontade (art. 5º,
inc. II, da Carta), além de aviltamento do direito à
saúde (arts. 6º e 196 da CF/88), em virtude da
estrita subsunção da tipificação criminal do abor-
to, prevista nos arts. 124 e seguintes do Código
Penal (Decreto-lei nº 2.848/40), mesmo nos
casos em que se verifica a ausência do cérebro
no feto, estando referido processo ainda em
trâmite, em face do requerimento formulado pela
Procuradoria-Geral da República de realização
de audiência pública.
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O voto condutor foi o elaborado pelo
Ministro Eros Roberto Grau, para quem a
manutenção da liminar não se justifica, pois,
com ela, o Tribunal estaria reescrevendo o
Código Penal, de sorte a consagrar uma “ter-
ceira modalidade de aborto”. 

Colhi na literatura consultada que
anencefalia significa ausência do encéfalo.
Essa definição é falha, uma vez que o encéfalo
compreende, além do cérebro, o cerebelo e o
tronco cerebral. Os bebês anencéfalos, embora
não tenham cérebro, ou boa parte dele, têm o
tronco cerebral funcionando. O tronco cerebral
é constituído principalmente pelo bulbo, que é
um alongamento da medula espinhal. Controla
importantes funções do nosso organismo, entre
elas: a respiração, o ritmo dos batimentos
cardíacos e certos atos reflexos (como a deglu-
tição, o vômito, a tosse e o piscar dos olhos). 

Segundo o Comitê de Bioética do
Governo Italiano:

na realidade, define-se com este termo uma má-
formação rara do tubo neural acontecida entre o
16° e o 26° dia de gestação, na qual se verifica
‘ausência completa ou parcial da calota craniana
e dos tecidos que a ela se sobrepõem e grau
variado de má-formação e destruição dos
esboços do cérebro exposto (Comitato nazionale
per la bioetica. Il neonato anencefalico e la do-
nazione di organi. 21 giugno 1996. p. 9).

A declaração italiana está disponível em:
<http://www.providaanapolis.org.br/cnbital.pdf>. A
versão portuguesa está disponível em: <http://
www.providaanapolis.org.br/cnbport.htm>.

O campo especulativo a respeito do tema é
nitidamente árido. Envolve questões eminente-
mente associadas à eticidade. No atual estágio de
evolução societal, máxime permeada por uma
angustiante complexidade, em contraponto ao
acelerado avanço da ciência médica, questões
éticas essenciais permanecem à deriva, sem o
devido exaurimento dos limites e possibilidades
que novos tratamentos e formas interventivas
apresentam para o bem-estar físico-psíquico das
pessoas que padecem de alguma doença grave.
Veja-se, à guisa de exemplificação, o polêmico

debate acerca da possibilidade de utilização de
embriões descartados nas pesquisas com célu-
las-tronco, que podem auxiliar no tratamento de
doenças atualmente consideradas incuráveis.

No caso concreto, a discussão central é a
respeito da chancela da ordem jurídica quanto à
interrupção da gravidez, em decorrência de diag-
nóstico médico lastreado por dois exames de
ultra-sonografias, que confirmam a presença de
onfalocele e acrania e, com isso, irrefutável
evidência da inviabilidade biológica do ser
humano em prospecção. A densidade do proble-
ma resulta da controvérsia sobre: (I) quando tem
início a vida humana; (II) que bem jurídico está a
se tutelar e (III) qual a melhor política jurídico-
criminal a se almejar.

O fundamento basilar invocado pelo
apelante é o de que a impossibilidade legal do
aborto nesses casos viola a dignidade da
condição feminina ao obrigar a mulher a levar a
gestação de um feto, segundo ele, natimorto. 

O Direito brasileiro concede uma ampla
proteção ao indivíduo. Tanto é assim que a
Constituição Federal reservou um título inteiro
para a abordagem “Dos direitos e garantias fun-
damentais”, utilizando doze longos artigos para
tratar do tema. No entanto, o rol não é taxativo,
e fez a Constituição Federal questão de dizê-lo,
como se percebe da análise do § 2º do art. 5º
da Carta Magna. 

Verifica-se, portanto, que a concessão e
a proteção destes direitos é matéria de extrema
relevância para o estudo do Direito e para seus
operadores. 

Ocorre que a aquisição de direitos, até
então questão pacífica, tanto para a doutrina quan-
to para a jurisprudência, navega por águas tor-
mentosas quando se procede à análise da situa-
ção do feto anencefálico. E isso, principalmente, a
partir dos últimos anos, com os avanços das técni-
cas médicas, quando foi possibilitado saber com
antecedência se, no parto, será dado à luz um feto
portador dessa anomalia. Esse feto adquire direi-
tos? Se a resposta for positiva, em qual momento
de sua existência os perde? Adquiriria patrimônio
após o nascimento com vida?
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Reza o art. 1° do Código Civil de 2002 que
toda pessoa é capaz de direitos e de deveres. O
conceito de pessoa trazido pela norma civil
abrange o conceito de pessoa natural (ou ente
humano), mas com ele não se confunde. Isso
porque é pessoa tanto o ente humano como o ser
criado pelo homem que, de uma forma ou de outra,
possa ser sujeito de direitos (pessoa jurídica).

Ao conceito acima colacionado se integra
um instituto que está presente em todos os
ramos do Direito: a capacidade. Com relação
especificamente ao Direito Civil, no que interes-
sa in casu, a capacidade pode ser traduzida
como a aptidão do indivíduo de se tornar sujeito
de direitos, de possuir direitos e deveres civis. 

Essa aptidão manifesta-se de duas for-
mas, de acordo com as possibilidades de ação
do sujeito. Pode ser capacidade de direito (ou
de gozo) ou capacidade de fato (ou de exercí-
cio). A primeira expressa a capacidade/possibi-
lidade de adquirir direitos e deles fruir, bem
como de contrair deveres e/ou obrigações. 

Por seu turno, a capacidade de fato é
aquela mediante a qual o indivíduo pode, ele
mesmo, praticar os atos da vida civil, sem con-
taminá-los com o vício da nulidade ou da anula-
bilidade. É a esta última capacidade (ou à sua
falta) que o Código Civil faz alusão em seus
arts. 3º e 4º. 

É correto dizer que somente é possível a
ocorrência de capacidade de fato se previamente
houver capacidade de direito. No entanto, a recí-
proca não é verdadeira. Um indivíduo pode ser
capaz de gozar um direito sem poder, no entanto,
reclamá-lo ou protegê-lo por si mesmo. Tanto é
assim que uma criança (pessoa absolutamente
incapaz) pode herdar, ser adotada e receber um
nome - capacidade de direito. No entanto, não
pode dispor de seus bens sem a representação
de seus pais nem assumir obrigações por si
mesma - exteriorizações da capacidade de fato.

Por outro lado, a capacidade aludida no art. 1°
do Código Civil não torna automaticamente o
indivíduo titular de direitos. Estes direitos
somente passam a integrar a esfera jurídica
de uma pessoa no momento em que esta

adquire personalidade civil. O conceito de
personalidade pode ser resumido como a
reunião dos direitos e deveres de um indiví-
duo, fazendo de um ser animado uma pessoa
(NERY JUNIOR, Nélson; NERY, Rosa Maria
de Andrade. Código Civil anotado e legislação
extravagante. 2. ed., p. 146).

Quanto aos requisitos para a aquisição
da personalidade, alguns códigos civis fizeram
várias exigências: forma humana, viabilidade e
vida autônoma com relação à mãe por determi-
nado período. 

Como exemplos, é possível citar os
Códigos Civis de Portugal, Espanha (que exigia
vida autônoma por, no mínimo, 24h), França e
Holanda. Tais exemplos são citados em DINIZ,
Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. v.
1, p. 179. 

Buscando fugir de conceituações duvi-
dosas e problemas de interpretação, nosso sis-
tema jurídico não se centrou nesses requisitos,
requerendo apenas, para a aquisição de direi-
tos pelo nascituro, o nascimento com vida. 

Pressupôs, assim, que todo ser nascido
de mulher é um ser humano por excelência e
que não é a viabilidade ou potencialidade de
vida que tornam um feto mais ou menos digno
da proteção do Estado e da aquisição de direi-
tos, mas, repito, o nascimento com vida. 

Nascituro é o feto que está por nascer. Pode
estar no útero materno ou já em seu exterior, mas
ainda ligado à mãe pelo cordão umbilical.

A questão a ser examinada exige grande
indagação, em face da necessidade de saber
se o feto que nasce e morre logo após adquiriu
personalidade jurídica.

A vida é entendida pelo Direito, nesses
casos, como a ocorrência de respiração, sob a
máxima: respirou, logo nasceu com vida. É o
que se depreende da análise do art. 53, § 2°, da
Lei 6.015/73. 

Art. 53. No caso de ter a criança nascido
morta ou no de ter morrido na ocasião do
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parto, será, não obstante, feito o assento com
os elementos que couberem e com remissão
ao do óbito. 
(...)
§ 2º No caso de a criança morrer na ocasião
do parto, tendo, entretanto, respirado, serão
feitos os dois assentos, o de nascimento e o
de óbito, com os elementos cabíveis e com
remissões recíprocas.

Quanto ao momento em que se adquire
a personalidade, grande parte da doutrina
brasileira entende ser a Teoria da Persona-
lidade Condicional a teoria adotada por nosso
ordenamento jurídico. Veja-se o que foi dito por
Sílvio Venosa: 

O fato de o nascituro ter proteção legal não
deve levar a imaginar que tenha ele persona-
lidade tal como a concebe o ordenamento. O
fato de ter ele capacidade para alguns atos
não significa que o ordenamento lhe atribua
personalidade. Embora haja quem sufrague o
contrário, trata-se de uma situação que
somente se aproxima da personalidade. Esta
só advém do nascimento com vida. Trata-se
de uma expectativa de direito (VENOSA,
Sílvio de Salvo. Direito civil - parte geral. 3.
ed., p. 161-162).

O mesmo é defendido por Nélson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery e por
Orlando Gomes: 

(...) Mesmo não havendo nascido com vida,
ou seja, não tendo adquirido personalidade
jurídica, o natimorto tem humanidade e por
isso recebe proteção jurídica do sistema de
direito privado, pois a proteção da norma ora
comentada a esse se estende, relativamente
aos direitos de personalidade (nome,
imagem, sepultura etc.) (NERY JUNIOR,
Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
op.cit., p. 146). 

A personalidade civil do homem começa do
nascimento com vida. Não basta o nascimen-
to. É preciso que o concebido nasça vivo. O
natimorto não adquire personalidade (...). 
Como visto, desde a concepção, asseguram-
se direitos ao nascituro, equiparado que é à
pessoa, no seu interesse (GOMES, Orlando.
Introdução ao direito civil. 18. ed., p. 144). 

Anoto, por oportuno, disposição contida
no art. 2º do Código Civil de 2002, que traz a
expressão “nascimento com vida” como condi-
ção suspensiva para a aquisição da condição
de pessoa. 

Entendo que referido dispositivo não
pode ser interpretado literalmente, pois, segundo
lição do Professor Reinaldo Pereira e Silva:

A resposta é simples: a qualidade de pessoa o
nascituro adquire desde a concepção, de
maneira incondicionada no que concerne aos
direitos da personalidade, como o ‘direito de
nascer’, e condicionada ao nascimento com vida
para efeitos patrimoniais (doações, legados etc.).

Inegável que desde a concepção o
nascituro já existe e justamente em razão da
grande possibilidade de que venha a nascer
com vida é que foi estipulada a salvaguarda dos
direitos futuros desde o início da vida. Assim, o
nascituro possui, desde a concepção, expecta-
tiva de adquirir os direitos de relação com o seu
nascimento. No entanto, tal expectativa está
condicionada ao seu nascimento com vida. 

Essa aparente contradição do sistema
jurídico é enfrentada pela doutrinadora Maria
Helena Diniz, que encontrou uma solução bas-
tante interessante para o problema. 

Poder-se-ia até mesmo afirmar que na vida
intra-uterina tem o nascituro (...) personali-
dade jurídica formal, no que atina aos direitos
personalíssimos, ou melhor, aos direitos da
personalidade, visto ter carga genética dife-
renciada desde a concepção (...), passando a
ter personalidade jurídica material, alcançan-
do os direitos patrimoniais e obrigacionais,
que se encontravam em estado potencial,
somente com o nascimento com vida (CC, art.
1.800, § 3°). Se nascer com vida, adquire per-
sonalidade jurídica material, mas, se tal não
ocorrer, nenhum direito patrimonial terá
(DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil
brasileiro. 20. ed., v. 1, p. 180).

Conforme se verifica do parecer de f.
14/17, “a manutenção da vida extra-uterina de
crianças nascidas com meroencefalia é impos-
sível. Bebês portadores desse grave defeito do
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tubo neural sobrevivem, no máximo, poucas
horas após o parto”, sendo registrado, ainda,
que a hipótese dos autos “trata-se do caso de
um concepto portador de anencefalia” e que “a
morte é determinante em 100% dos casos, va-
riando apenas o tempo de vida extra-uterina”. 

A questão é tormentosa e de grande
indagação, uma vez que, a par da presumida
impossibilidade de sobrevida, resta confirmada
a possibilidade de nascimento com vida, o que
atrai imediatamente as diversas conseqüências
jurídicas citadas, expondo a todos o convívio
com conflitos tanto de ordem moral como princi-
palmente jurídica. 

Segmentos da sociedade, a exemplo de
algumas comunidades religiosas, contrapõem-
se radicalmente à interrupção, sustentando que
a vida humana deve ser preservada a todo
custo e sob todas as condições, num discurso
mais que meramente jurídico, religioso e até
filosófico. 

Argumentam, sob o aspecto jurídico, que
a vida surge desde a concepção e que a Consti-
tuição brasileira assegura o direito à vida como
direito individual indisponível e irrenunciável
(artigo 5º), sendo inaceitável que se retire a
própria vida, quanto mais a vida de outrem. 

Por sua vez, os que pregam a legitimi-
dade da antecipação terapêutica em casos de
anomalias congênitas irreversíveis, devida-
mente comprovadas por análise médica, como
no caso de feto anencefálico, também esgri-
mam com argumentos de toda ordem, inclusive
jurídicos, afirmando em especial que, para se
reconhecer a ocorrência de aborto, é neces-
sário que exista potencialidade de vida extra-
uterina para o feto, o que não ocorre em tais
casos; e que a Constituição garante, ao lado do
direito à vida, o direito à dignidade da pessoa
humana como fundamento do Estado brasileiro
(art. 1º), sendo admissível, assim, que se prive
a mãe do prolongamento da dor e do sofrimento
decorrentes da certeza psicológica de que está
gestando ser que natural e inevitavelmente
morrerá após o parto. 

Diante desse quadro, a questão jurídica
da tensão entre dois direitos humanos funda-
mentais deve ser solucionada. De um lado, o
direito à vida a todos assegurado após a con-
cepção, tal como tradicional e cientificamente
aceitos; e, de outro, o direito à dignidade,
expressamente consagrado na Constituição, e
que busca pôr a vida humana a salvo de todo
tipo de dor e injustiça. Não basta viver, é
necessário viver com dignidade. Direitos que
naturalmente se completam, agora se confli-
tam, reclamando conciliação por parte do intér-
prete e operador do Direito para preservar seus
núcleos mínimos de existência. 

Deve prevalecer o direito do feto acéfalo de
viver, ainda que somente de forma intra-uterina ou
por alguns instantes após o parto. 

A vida deve sempre prevalecer, porquanto
sem vida não há falar em sociedade, ou mesmo
em Direito de espécie alguma.

Convém destacar que não se trata de o
Estado obrigar as gestantes de fetos anencé-
falos a manterem sua gestação, negando-lhes
o pedido de interrupção terapêutica, mas sim-
plesmente de assegurar o direito à vida do
nascituro, especialmente quando, na hipótese
dos autos, não admito a certeza decantada
acerca dos exames realizados. 

Conforme registrado no julgamento da
Apelação Cível nº 2.0000.00.302437-1, Relator
Desembargador Alvim Soares, tendo como
Revisor o Desembargado Moreira Diniz, não se
pode considerar infalível o exame de ultra-so-
nografia; se não, vejamos: 

Destacou-se muito nos autos, e especial-
mente no acórdão já referenciado, o avanço
por que passou a Medicina, prestando-se
especial reverência aos exames de ultra-
sonografia, que, nos casos de gravidez, têm-
se mostrado de grande valia na detecção de
situações e anomalias antes somente reco-
nhecíveis, já tardiamente, no momento do
parto. 
Mas será que essa verdadeira maravilha da
ciência é infalível, a ponto de dar, ao ser
humano, a certeza absoluta no momento de
dispor entre a vida e a morte? 
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Em seu belíssimo voto, o eminente Juiz Páris
Pena fez a seguinte observação:
‘Hoje, através da ultra-sonografia, é possível
detectar-se a qualidade do feto, seu sexo e
como anda sua formação. A margem de erro
de tais diagnósticos, sobretudo a partir da 13ª
semana, é pequena. E há os que a dizem
mínima ou próxima de zero’ (f. 89). 
Para referendar sua observação, o hoje
Desembargador esclarece que efetuou cuida-
dosa pesquisa e, citando Callen, professor da
Universidade da Califórnia, em sua obra
Ultra-sonografia em ginecologia e obstetrícia,
informa que: ‘a anencefalia pode ser consis-
tentemente detectada através do ultra-som,
mas recomenda-se que seja confirmada por
meio do exame chamado alfafetoproteína’ (f.
90).

O mesmo Magistrado nos informa que, 

... ainda, sobre o seu diagnóstico explicitam
Resende e Monte-Negro, em sua obra Da
obstetrícia fundamental, que a anencefalia
pode ser seguramente comprovada através
do ultra-som, mas é prudente sua repetição
após uma semana, recomendável ainda sua
confirmação pela dosagem de alfafetoproteí-
na no líquido amniótico. E, após adiantada
gravidez, através da radiografia (f. 91). 
Vê-se, assim, que a ciência não aceita, como
absoluto, o diagnóstico feito através de ultra-
sonografia, recomendando outros exames,
inclusive o radiológico, no caso - como o dos
autos - de adiantado estado de gravidez. 
Não vejo nos autos a indicação de que tenha
sido feito qualquer outro exame, especial-
mente o de dosagem de alfafetoproteína. 
A confiabilidade do exame de ultra-sonografia
deve ser vista com grande reserva. Seja
porque a ciência admite a falibilidade do
exame (o que, aliás, é perfeitamente natural,
em se tratando de uma máquina, criada por
seres falíveis, como o somos).

Seguindo a conclusão a que chegou o
ilustre Desembargador Moreira Diniz, considero
não existir nos autos elementos suficientes para
acolher o pleito formulado, pois, além da pro-
teção à vida e dos direitos do nascituro, o qual,
como demonstrei, pode nascer com vida, deve
ser observado que, além da ultra-sonografia,
para configurar de forma inabalável a definição
de feto anencéfalo, devem ser complementa-

dos os exames, restando de todo necessária a
apresentação da dosagem de alfafetoproteína e
a realização de exame radiológico. Exames
esses que, ao que parece, não foram realiza-
dos, uma vez que o processado é omisso quan-
to a eles. 

A condição em que se encontra o ser
humano não importa: se ele está doente, se
está em fim de vida, se gostamos dele, se sua
existência nos faz sofrer... Tudo isso é
secundário em relação ao direito primário à
vida. Fetos e bebês anencéfalos são seres
vivos, são seres humanos, e essa convicção
tem inquestionável base científica. Portanto,
devem ser respeitados como seres humanos,
criaturas do Criador. 

De suma importância é o reconhecimen-
to de que a pretensão esposada pelo Ministério
Público de Minas Gerais, acolhendo pleito for-
mulado pelos pais do nascituro, não se
enquadra nas hipóteses legais em que se
admite a interrupção da gravidez. 

Nem mesmo veio aos autos certidão de
casamento dos pais do nascituro, fato este que,
se vier ele a nascer com vida, muita importân-
cia poderá ter no âmbito do Direito Civil. 

A partir dessa constatação, a autorização
para que tal se faça caracterizará postura à
margem da lei, o que, no nosso ordenamento
jurídico, só se admite em situações especialís-
simas. Os fundamentos utilizados para alcançar
o objetivo apresentado nos autos são, a meu
ver, no caso, extremamente equivocados e
imprudentes, quando se pretende que, sem
previsão legal, o Poder Judiciário autorize a
prática de um ato que será irreversível, final, ou
seja, a morte, que a lei expressamente define
como ato criminoso. 

Considero impossível decretar ou mesmo
antecipar a morte, mesmo diante da situação
apresentada nos autos, pois o feto, é incontro-
verso, pode nascer com vida, não sendo pos-
sível utilizar a analogia e/ou princípios genéri-
cos para fundamentar suposições e ilações
desprovidas de qualquer fundamento legal.
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Além de todo o aspecto legal supra-abor-
dado, autorizar a interrupção de uma gravidez
atormentaria a minha convicção cristã de que a
vida vem de Deus e somente Ele tem o poder
de dela dispor. 

Com essas considerações, nego provi-
mento ao recurso, mantendo a bem-lançada e
irrepreensível sentença do culto e operoso Juiz
Rubens Gabriel Soares. 

O Sr. Des. Alvimar de Ávila - Analisando
os autos com o merecido cuidado que a matéria
discutida exige, tenho que outro não pode ser o
desfecho da lide, que não o esposado pelo ilus-
tre Desembargador Relator, em seu voto pro-
ferido com excelência. 

A fim de ratificar o entendimento ora adotado,
consigno algumas relevantes considerações.

Segundo a dogmática cristã, o feto adquire
o estado de pessoa desde a concepção, ou seja,
desde o surgimento do embrião (junção do esper-
matozóide com o óvulo), razão pela qual há vida a
partir desse momento. 

Essa crença prevalece desde os primórdios
do Cristianismo e restou preservada no correr dos
séculos.

Com mais ou menos tempo de vida, con-
sidera-se o feto, desde o início, como sendo
pessoa dotada de um espírito semelhante ao do
Criador. 

E não é só o Direito Canônico que con-
sidera o feto como pessoa. Assim também o
Direito Positivo Brasileiro, como bem detalhou o
culto Des. Nilo Lacerda, em seu voto condutor. 

Com efeito, o Código Penal classifica o
aborto no Título I, que trata “Dos crimes contra
a pessoa” e no Capítulo I, que dispõe sobre os
“Crimes contra a vida”. O Código Civil, por seu
turno, logo no início, “põe a salvo desde a con-
cepção os direitos do nascituro” (art. 4º). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente
dispõe que sempre hão de ser tomadas medidas

que permitam o nascimento e o desenvolvimento
sadio e harmonioso da criança (art. 7º).

O bem jurídico penalmente tutelado, no
caso do aborto, é a vida. 

Magalhães Noronha esclarece que: 

... em qualquer momento, o produto da con-
cepção está vivo, pois cresce e se aperfeiçoa,
assimila as substâncias que lhe são fornecidas
pelo corpo materno e elimina os produtos de
recusa; executa, assim, funções típicas da vida
(Direito penal. 2. ed. Saraiva, v. 2, p. 61-62).

O feto, conseqüentemente, é um ser vital
dotado de espírito, o que restou comprovado, aliás,
pelos depoimentos reais, citados pela douta sen-
tença monocrática, de onde se extraem sentimen-
tos diversos vivenciados pelos pais, que tiveram a
sabedoria de aguardar o nascimento do filho
anencéfalo e compartilhar, com ele, os seus dias
de vida. 

Outrossim, a Declaração Universal dos
Direitos Humanos (1948) estabelece que “cada
pessoa tem direito à vida...”, e a Declaração
Universal dos Direitos da Criança (1959) diz que 

... a criança em razão de sua imaturidade físi-
ca e mental, necessita especial proteção e
cuidado, incluindo adequada proteção legal
tanto antes como depois do nascimento. 

Relevante notar que o bem jurídico pri-
mordial também é especialmente protegido
pela Constituição Federal. 

Começa estabelecendo ser inviolável o
direito à vida (art. 5º, inciso I); insiste no mesmo
tema, no art. 227, ao dar absoluta prioridade ao
direito à vida. 

Em face dos preceitos legais mencionados,
infere-se que a autorização do aborto eugenésico,
não contemplado por qualquer norma do direito
infraconstitucional, resultaria em afronta à Lei
Maior, o que se afirma sem negar o devido respeito
aos que defendem teses opostas. 

Não há como autorizá-lo mesmo quando
o feto é portador de anencefalia, porquanto o
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bem jurídico “vida” é havido como inalienável,
indisponível e irrenunciável. 

Ademais, o prognóstico no sentido de que
seria o ente portador de tal anormalidade não se
reveste da infalibilidade, o que foi, também, objeto
de apreciação pelo douto Relator.

Pelos motivos apontados, Nelson Hungria,
um dos mais respeitados penalistas do Brasil,
com renome internacional, preleciona que:

O Código não inclui entre os casos de aborto
legal o chamado aborto eugenésico, que,
segundo o projeto dinamarquês de 1936, deve
ser permitido quando existe perigo certo de
que o filho, em razão de predisposição here-
ditária, padecerá enfermidade mental, imbecil-

idade ou outra grave perturbação psíquica,
epilepsia ou perigosa e incurável enfermidade
corporal (Comentários ao Código Penal.
Forense, 1942, v. 5, p. 275).

Devido às ponderações acima expostas e
com base em sólida doutrina que apregoa não
existir viabilidade jurídica para sustentar a possibi-
lidade de o juiz, mediante provocação da parte
interessada, expedir autorização para prática de
aborto, coloco-me de acordo com o eminente
Des. Relator e nego provimento ao recurso.

O Sr. Des. Saldanha da Fonseca -
Acompanho os votos que me antecederam. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

TOMBAMENTO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO PROPRIETÁRIO - CERCEAMENTO DE
DEFESA - NÃO-OCORRÊNCIA - ANULAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE

Ementa: Tombamento. Anulação. Notificação prévia da proprietária. Cerceamento de defesa.
Inocorrência.

- Não constitui cerceamento de defesa o fato de não ter a proprietária do imóvel, tombado pelo
Poder Público, recebido a notificação que lhe foi enviada, ou deixado de ler o edital no órgão
oficial. O cerceamento ocorreria caso a Municipalidade se omitisse no seu dever de expedir e
remeter a notificação e de publicar o edital, como determinado pela lei. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.03.943004-6/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Edna
Mara dos Santos Teixeira - Apelado: Município de Belo Horizonte - Relator: Des. JARBAS LADEIRA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª
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, 31 de outubro de 2006. -
Jarbas Ladeira - Relator. 

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Jarbas Ladeira - Trata-se de
recurso de apelação interposto por Edna Mara

dos Santos Teixeira contra a sentença de f.
366/368, que julgou improcedente o pedido for-
mulado na ação anulatória de ato administrativo
ajuizada contra a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, objetivando a declaração de nuli-
dade do ato que procedeu ao tombamento do
imóvel, situado na Rua Floresta, 82, Bairro
Floresta, nesta Capital, do qual é proprietária. 

Reconhece a sentença

que não existe ilegalidade ou qualquer mácu-
la que tenha o condão de nulificar o indigitado
tombamento. Nem há prejuízo para a autora,
e sim benefício para a comunidade, preserva-
do o interesse público e o seu valor cultural.
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Alega a apelante, em síntese, às f.
371/375, que o tombamento do imóvel se deu à
sua revelia, sendo que somente 04 (quatro)
anos depois é que tomou conhecimento do fato,
mesmo assim porque pretendia vender o imóvel
e, ao solicitar a certidão de “nada consta”, ficou
sabendo que seu imóvel fora tombado. 

Insiste em que não existe qualquer docu-
mento comprovando a ampla divulgação do ato
de tombamento; em que o órgão tombador não
procurou localizá-la, limitando-se a expedir uma
notificação que foi devolvida pelo correio, por
não ser encontrada a destinatária, e à publi-
cação no Diário Oficial do Município, de circu-
lação interna, de acesso impossível aos
cidadãos comuns. 

Alega, ainda, que o Poder Público agiu
com arbitrariedade, não tendo sequer realizado
uma vistoria, em que poderia constatar que o
imóvel já não mais possuía características de
imóvel antigo, pois já haviam sido construídas
duas lojas com portas de aço, que não são
próprias da época histórica; que o ato praticado
pelo Poder Público a prejudicou, pois respon-
deu e continua a responder a processos, além
de ter o seu imóvel desvalorizado. 

Presentes os pressupostos de sua
admissibilidade, conheço do recurso. 

O tombamento é um instituto previsto no
§ 1º do art. 216 da Constituição Federal e tem
por objetivo a preservação de patrimônio
histórico e cultural. 

O Poder Público, com a colaboração da
comunidade, promoverá e protegerá o patri-
mônio cultural brasileiro por meio de inven-
tários, registros, vigilância, tombamento e
desapropriação, e de outras formas de
acautelamento e preservação.

O imóvel pertencente à apelante foi
tombado, e pode-se verificar que, ao contrário do
alegado, foram obedecidos os trâmites legais.

O Poder Público expediu a notificação,
cuja cópia se encontra à f. 118, que não chegou
às mãos da interessada, tendo o correio infor-
mado o motivo “mudou-se” (f. 20). 

Não tendo logrado êxito a notificação
pessoal, foi publicado o edital no Diário Oficial
do Município (f. 122), dele constando todos os
imóveis que foram objeto de tombamento. 

Não há que se falar em cerceamento de
defesa, visto que isso ocorreria caso a
Municipalidade se omitisse no seu dever de
expedir e enviar a notificação à apelante sobre o
processo de tombamento e de realizar a publi-
cação do edital. 

Não é crível que a apelante não tenha
tomado conhecimento dos fatos, dada a dis-
cussão que se travou na época, divulgada pelos
meios de comunicação, acerca dos tombamentos
de imóveis na região do Bairro Floresta. A respon-
sabilidade pelo seu desconhecimento não pode
ser atribuída ao Poder Público. 

Não se vislumbra nos autos nenhum
motivo a ensejar o acolhimento da pretensão de
nulidade do ato. 

Por essa razão, nego provimento ao
recurso. 

Custas, na forma da lei. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Brandão Teixeira e Caetano
Levi Lopes. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

PLANO DE SAÚDE - EMERGÊNCIA - INTERNAÇÃO - PERÍODO DE CARÊNCIA - PRAZO

MÁXIMO DE 24 HORAS - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - ART. 12 DA LEI 9.656/98 -

ARTS. 4º, III, 6º, I, 51, XV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, na conformidade da ata dos
julgamentos e das notas taquigráficas, à unani-
midade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2006. -
D. Viçoso Rodrigues - Relator.

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. D. Viçoso Rodrigues - Trata-se
de recurso de apelação aviado por Cassi - Caixa
de Assistência dos Funcionários do Banco do
Brasil S.A. contra a decisão de f. 151/154, pro-
latada pelo MM. Juiz de Direito da 22ª Vara Cível
da Comarca de Belo Horizonte/MG, que, nos
autos da ação ordinária com pedido de ante-
cipação de tutela ajuizada por Maria das Graças
Melo, julgou procedente o pedido autoral, conde-
nando a ré/apelante, com base nos princípios da
boa-fé, da dignidade da pessoa humana, da
razoabilidade e do direito à saúde, a efetuar a
total cobertura dos serviços médicos prestados
desde a data da internação (22.03.2004), até a
data do falecimento da autora/apelada
(09.04.2004) - certidão de óbito f. 100 -, nos ter-
mos do contrato celebrado, bem como ao paga-
mento de custas e despesas processuais mais
honorários advocatícios, os quais fixou em 15%
sobre o valor atribuído à causa. 

Interpostos embargos de declaração pela
autora/apelada, às f. 157/158, requerendo a
aplicação da multa pecuniária diária cominada

pelo descumprimento do deferimento da anteci-
pação de tutela. Decisão dos embargos às f.
160/161, pela improcedência. 

Não se conformando, a ré Cassi - Caixa
de Assistência dos Funcionários do Banco do
Brasil S.A. aviou recurso de apelação de f.
163/168 no prazo legal, alegando em síntese
que não houve infringência aos princípios da
boa-fé, da razoabilidade, da dignidade humana
ou do direito à saúde, requereu a aplicação do
princípio pacta sunt servanda. 

Pugna pela inversão dos ônus da sucum-
bência. 

Contra-razões tempestivas às f. 172/180. 

Esse é o relatório. À douta revisão. 

Presentes os pressupostos de admissi-
bilidade, conheço do recurso. 

Para os casos de urgência e emergência,
não pode o plano de saúde exigir o cumprimento
de prazo de carência superior a 24 (vinte e qua-
tro) horas, ou impor limitações, devendo o atendi-
mento ser amplo e irrestrito, até que cesse o risco
de morte do usuário. 

A cláusula em que se arrima a negativa
da apelante colide frontalmente com o preceito
contido no art. 51, XV, do CDC, haja vista que
se coloca em desacordo com o sistema de pro-
teção ao consumidor.

Ao contratar os serviços oferecidos pela
apelante, almejou a apelada resguardar o bem

Ementa: Carência. Plano de saúde. Situação de urgência/emergência. Prazo máximo 24 horas.
Internação permitida.

- O prazo máximo de carência para atendimento de urgência/emergência estipulado em lei é 24
(vinte e quatro) horas. Cumpridas as 24 (vinte e quatro) horas e configurada a urgência, o
atendimento deverá ser estendido, autorizando todo e qualquer procedimento necessário para
manutenção da vida do assistido, inclusive cirúrgico. Aplicação do art. 12 da Lei 9.656/98, e dos
arts. 51, XV, arts. 4º, III, e 6º, I, todos do CDC.

APELAÇÃO CÍVEL N° 2.0000.00.506733-8/000 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Cassi
- Caixa de Assitência dos Funcionários do Banco do Brasil S.A. - Apelados: Ricardo Melo Muzzi e
outro - Relator: Des. D. VIÇOSO RODRIGUES 
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jurídico mais valioso que integra sua esfera
jurídica, sua vida. 

No entanto, diante de uma situação de
emergência, em que a vida do consumidor sofre
risco potencial de dano, a apelante se recusou a
atender à legítima expectativa do consumidor
quando da celebração do contrato, sob a ale-
gação de descumprimento de carência.

Ora, em se tratando de procedimentos de
urgência, não há que se falar em qualquer tipo
de limitação dos serviços médicos a serem
empregados no intuito de salvar a vida humana. 

Tem razão a apelante ao afirmar que a
internação da autora em UTI era condição
essencial para manutenção da vida da mesma. 

A guia de atendimento no pronto-socorro
(doc. 17) já demonstra a necessidade de encami-
nhamento para CTI, pois, no mesmo dia da inter-
nação, no quadro “destino”, foi lançado CTI, e no
espaço “condições” consta grave. Assevere-se
que tais informações são corroboradas pelos
relatórios de f. 25/26, feitos respectivamente pelo
Dr. Fernando Carvalho - CRM/MG 31.855 - cardio-
logista que avaliou a apelada quando no atendi-
mento de urgência, e pela Sr.ª Cáspia Santos,
coordenadora de admissão do Hospital Vera Cruz. 

Ressalte-se ainda que todos os demais
documentos obtidos junto ao hospital e colaciona-
dos às f. 27/39 só vêm a reforçar as informações
prestadas pelos docs. de f. 25/26, demonstrando,
de forma inequívoca, a necessidade da internação
para tratamento intensivo, sob risco de morte. 

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu
a matéria, assim se manifestando: 

Plano de saúde. Prazo de carência.
Internação de urgência. - O prazo de carência
não prevalece quando se trata de internação
de urgência, provocada por fato imprevisível
causado por acidente de trânsito. Recurso
conhecido e provido (STJ - REsp 222339/PB
- Quarta Turma - Rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar - j. em 28.06.2001).

A negativa de cobertura de atendimento
médico diante de uma situação de urgência
caracteriza violação ao princípio da boa-fé obje-
tiva, haja vista que a apelante não atua como
parceiro contratual e não colabora para que o
contrato atinja a sua finalidade econômica. 

Judith Martins-Costa delineia os con-
tornos da boa-fé objetiva: 

(...) modelo de conduta social, arquétipo ou
standard jurídico, segundo o qual cada pes-
soa deve ajustar a própria conduta a esse
arquétipo, obrando como obraria o homem
reto: com honestidade, lealdade e probidade.
(...) regra de conduta fundada (...) na conside-
ração para os interesses do alter visto como
um membro do conjunto social que é juridica-
mente tutelado (MARTINS-COSTA, Judith. A
boa-fé no direito privado: sistema e tópica no
processo obrigacional. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 1999, p. 411-412).

No caso em tela, ocorre violação do art. 4º,
III, bem como do art. 6º, I, além do já citado art. 51,
XV, todos do Código de Defesa do Consumidor.

As cláusulas restritivas ao direito do con-
sumidor devem ser interpretadas da forma
menos gravosa a este, não sendo razoável que
o aderente a plano de saúde se veja desam-
parado no momento em que mais precise da
prestação do serviço, quando caracterizada
situação de urgência médica. 

Diante de tais argumentos, fica esvaziada
toda a tese de defesa apresentada pela apelante,
não prevalecendo a cláusula contratual que esta-
belece carência, haja vista se tratar de medida de
urgência, motivo pelo qual nego provimento ao
recurso. 

Mantido o ônus sucumbencial, em face
da manutenção da decisão primeva. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Wagner Wilson e Mota e Silva.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, na conformidade da ata dos
julgamentos e das notas taquigráficas, à unan-
imidade de votos, EM REJEITAR PRELIMINAR
E NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2006. -
Pedro Bernardes - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Pedro Bernardes - Trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo espólio de
Luiz Pereira da Silva contra decisão interlocutória
(f. 23/28-TJ), proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara
Cível da Comarca de Divinópolis, nos autos da
ação de execução de sentença, ali ajuizada pelo
agravante em face dos agravados Geraldo
Afonso Santos, Marta Guimarães Santos, Carlos
Constantino Maciel e Helena Maria Santos Maciel
Guimarães, que desconstituiu a penhora reali-
zada sobre o imóvel dos agravados.

Em suas razões recursais (f. 02/21-TJ), o
agravante, após tecer considerações acerca da
presença dos requisitos necessários para a inter-
posição do presente pela via instrumental, alega,
em síntese, que, visando receber os aluguéis e
demais encargos da locação, ingressou com uma

ação de despejo cumulada com cobrança em
face de Ualisson César Faria e que, posterior-
mente e devido à procedência, culminou com a
presente ação de execução de sentença; que os
agravados, no contrato de locação, se decla-
raram como principais pagadores e devedores
solidários; que, quando intimado para indicar
bens à penhora, indicou um imóvel residencial de
propriedade dos executados Geraldo Afonso dos
Santos e Marta Guimarães Campos Santos; que
o MM. Juiz a quo, logo após a indicação, deter-
minou a lavratura do termo de penhora e a inti-
mação dos executados, na forma do § 5º do art.
659 do Código de Processo Civil; que os execu-
tados Geraldo Afonso dos Santos e Marta
Guimarães Campos Santos, “além de não aten-
derem a tal determinação, manifestaram nos
autos através de singela e malsinada petição,
culminando com a surpreendente e inusitada
decisão de desconstituição à penhora”; que a
decisão não pode prosperar, uma vez que, em
face da ausência de regulamentação da Emenda
Constitucional nº 26, de 14.02.2000, falta-lhe
“eficácia plena”, motivo pelo qual, a seu ver,
devem prevalecer “as exceções previstas no art.
3º da Lei 8.009/90”; que a decisão contraria “o
mais novo pronunciamento do Supremo Tribunal
Federal, do Superior Tribunal de Justiça e até
mesmo do próprio Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais”, uma vez que “todos” entendem
pela “possibilidade da penhora do bem do fiador”.

LOCAÇÃO - FIADOR - IMÓVEL RESIDENCIAL - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE -
DIREITO À MORADIA - GARANTIA CONSTITUCIONAL

Ementa: Agravo de instrumento. Fiador. Bem de família. Impenhorabilidade. Moradia. Direito
fundamental garantido na CF/88.

- Conforme entendimento jurisprudencial atual, tendo a CF/88 conferido ao direito de moradia
o status de direito fundamental, não pode prevalecer a regra constante do art. 3º, inciso VII, da
Lei 8.009/90, que excepciona o fiador.

- Não é justo que se permita a penhora do imóvel residencial do fiador, em razão de dívida decorrente
do contrato de locação, e não se permita a penhora do bem do locatário, principal devedor.

- Deve ser desconstituída a penhora realizada sobre o bem de família de titularidade do fiador.

AGRAVO N° 1.0223.97.010111-7/001 - Comarca de Divinópolis - Agravante: Espólio de Luiz
Pereira da Silva - Agravados: Geraldo Afonso Santos e outro - Relator: Des. PEDRO BERNARDES 
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Tece outras considerações, cita jurispru-
dências, requer a concessão do efeito suspen-
sivo e, ao final, o provimento do presente recurso
e a reforma da decisão para que seja mantida a
penhora do imóvel pertencente aos agravados
Geraldo Afonso dos Santos e Marta Guimarães
Campos Santos. 

O agravado apresentou contraminuta às f.
91/97-TJ e, inicialmente, alegou que o recurso
interposto pelo agravante não pode ter o mérito
analisado porque o recurso não foi dirigido ao
Tribunal, mas sim ao MM. Juiz de Direito da
Comarca de Divinópolis. Quanto ao mérito, ale-
gou que o pleito do agravante “fere os princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana,
da isonomia, do direito social de moradia, além de
desvirtuar a função social da propriedade”; que o
imóvel de moradia dos agravados “não foi oferta-
do em garantia pelo fiador como no julgamento e
na notícia juntada no agravo”; que, em prevale-
cendo o entendimento do agravante, estar-se-á
ferindo “o princípio constitucional da isonomia,
pois a dívida pela qual responde o bem de família
do fiador é a mesma pela qual não podem ser
penhorados os bens necessários à sobrevivência
do locatário afiançado e, dentre eles, o bem de
moradia que pode ter adquirido após a locação”;
que, segundo afirma, além de ferir o princípio da
impessoalidade, o dispositivo legal da Lei
8.009/90 “desafia o art. 5º, XXIII, da Constituição”;
que o direito à moradia, por ser “um direito social,
com natureza fundamental, deve ser prestigiado
porque ligado à própria dignidade da pessoa
humana”; que, caso a decisão não seja mantida,
o fiador será colocado em situação mais onerosa
do que o próprio devedor principal. 

Tece outras considerações, cita jurispru-
dências e, ao final, requer seja negado provi-
mento ao presente recurso e indeferido o pedido
do agravante para que o agravado seja conde-
nado por litigância de má-fé.

O recurso foi devidamente preparado (f.
63-TJ). 

O efeito suspensivo requerido foi deferido,
conforme decisão de minha lavra às f. 82/84-TJ.

Preliminar suscitada pelo agravado. 

O agravado, através da preliminar susci-
tada, requereu que o presente recurso não
fosse conhecido porque, a seu ver, o agravo de
instrumento não foi dirigido a este Tribunal, mas
sim ao MM. Juiz de Direito da Comarca de
Divinópolis. 

Data venia, não há qualquer motivo para
indeferir o processamento do recurso, uma vez
que, ao contrário do afirmado pelo agravado, o
recurso foi sim dirigido a este egrégio Tribunal,
conforme se observa nas razões recursais. 

A meu ver, foram atendidos todos os requi-
sitos necessários para admissão do presente
recurso, de modo que não há motivo para impedir
o seu processamento.

Assim, rejeito a preliminar aviada e, estando
presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso. 

Mérito.

Conforme se depreende das razões do
presente recurso e dos documentos apresenta-
dos, o agravante, após a procedência da ação
que moveu contra Sr. Ualisson César Faria para
recebimento dos aluguéis, moveu execução de
sentença e, quando intimado para indicar bens,
indicou o único imóvel pertencente aos Srs.
Geraldo Afonso dos Santos e Marta Guimarães
Campos Santos, então fiadores. 

O MM. Juiz a quo, ante o pedido dos
agravados e muito embora inicialmente tenha
deferido a penhora sobre o único imóvel perten-
cente a eles, proferiu nova decisão e desconstituiu
a constrição judicial operada sobre o imóvel. 

Inconformado, o agravante interpôs o pre-
sente recurso, visando à reforma da decisão. 

Pois bem. Após a análise detida das
razões recursais e dos documentos apresenta-
dos, constata-se que não há razão para modi-
ficar a decisão proferida. 

O MM. Juiz de primeiro grau entendeu
que, sendo o bem penhorado bem de família,
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não pode persistir a constrição, com o que não
concorda o agravante, que alega que há de
prevalecer a exceção prevista na Lei 8.009/90,
introduzida pela Lei 8.245/91. 

Primeiramente, esclareça-se que o agra-
vante, em nenhum momento, negou que o bem
penhorado seja bem de família, devendo-se
concluir que incontroversa essa questão. Além
disso, conforme se vê do auto de penhora de f.
40 dos autos da execução, vê-se que de fato os
bens penhorados são bens que guarnecem a
residência da apelada. 

Revendo meu posicionamento anterior e
acompanhando o novo entendimento, tenho
que com acerto decidiu o MM. Juiz de primeiro
grau, devendo ser mantida a sentença apelada,
conforme será esclarecido a seguir. 

A Lei 8.009/90, em seu art. 3º, inciso VII
(com redação dada pela Lei 8.245/91), prevê a
impenhorabilidade do bem de família, mas
ressalva a possibilidade de penhora do bem do
fiador por obrigação decorrente de contrato de
locação. 

A CF/88, por sua vez, em seu art. 6º, con-
feriu à moradia o status de direito fundamental,
o que implica que tal direito é essencial à digni-
dade e bem-estar da pessoa humana. 

Comparando as duas regras, vê-se que
há uma incompatibilidade entre as mesmas,
pois, enquanto a CF/88 prevê que a moradia é
direito fundamental, a Lei 8.009/90 prevê a pos-
sibilidade de penhora do bem utilizado como
moradia pelo fiador e sua família. 

A meu ver, como decidido em primeira
instância, não pode prevalecer a regra constante
do art. 3º, inciso VII, da Lei 8.009/90, devendo-se
considerar impenhorável o imóvel residencial uti-
lizado para moradia do fiador e de sua família. 

Nesse sentido, manifestou-se recente-
mente o Ministro Carlos Velloso, do excelso STF:

A Lei 8.009, de 1990, art. 1º, estabelece a
impenhorabilidade do imóvel residencial do
casal ou da entidade familiar e determina que

não responde o referido imóvel por qualquer
tipo de dívida, salvo nas hipóteses previstas na
mesma lei, art. 3º, incisos I a VI. Acontece que
a Lei 8.245, de 18.10.91, acrescentou o inciso
VII, a ressalvar a penhora ‘por obrigação
decorrente de fiança concedida em contrato de
locação’. É dizer, o bem de família de um fiador
em contrato de locação teria sido excluído da
impenhorabilidade. Acontece que o art. 6º da
CF, com a redação da EC nº 26, de 2000, ficou
assim redigido: ‘Art. 6º. São direitos sociais a
educação, a saúde, o trabalho, a moradia, a
segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição’.
Em trabalho doutrinário que escrevi - ‘Dos
Direitos Sociais na Constituição do Brasil’,
texto básico de palestra que proferi na
Universidade de Carlos III, em Madri, Espanha,
no Congresso Internacional de Direito do
Trabalho, sob o patrocínio da Universidade
Carlos III e da Anamatra, em 10.03.2003 -
,registrei que o direito à moradia, estabelecido
no art. 6º, CF, é um direito fundamental de 2ª
geração - direito social - que veio a ser reco-
nhecido pela EC 26, de 2000. O bem de família
- a moradia do homem e sua família - justifica
a existência de sua impenhorabilidade: Lei
8.009/90, art. 1º. Essa impenhorabilidade
decorre de constituir a moradia um direito fun-
damental. Posto isso, veja-se a contradição: a
Lei 8.245, de 1991, excepcionando o bem de
família do fiador, sujeitou o seu imóvel residen-
cial, imóvel residencial próprio do casal, ou da
entidade familiar, à penhora. Não há dúvida de
que ressalva trazida pela Lei 8.245, de 1991 -
inciso VII do art. 3º - feriu de morte o princípio
isonômico, tratando desigualmente situações
iguais, esquecendo-se do velho brocardo lati-
no: ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio,
ou em vernáculo: onde existe a mesma razão
fundamental, prevalece a mesma regra de
Direito. Isso quer dizer que, tendo em vista o
princípio isonômico, o citado dispositivo - inciso
VII do art. 3º, acrescentado pela Lei 8.245/91 -
não foi recebido pela EC 26, de 2000. Essa
não-recepção mais se acentua diante do fato
de a EC 26, de 2000, ter estampado, expres-
samente, no art. 6º, CF, o direito à moradia
como direito fundamental de 2ª geração, direito
social. Ora, o bem de família - Lei 8.009/90, art.
1º - encontra justificativa, foi dito linha atrás, no
constituir o direito à moradia um direito funda-
mental que deve ser protegido e por isso
mesmo encontra garantia na Constituição. Em
síntese, o inciso VII do art. 3º da Lei 8.009, de
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1990, introduzido pela Lei 8.245, de 1991, não
foi recebido pela CF, art. 6º, redação da EC
26/2000. Do exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento, invertidos os ônus da
sucumbência. Publique-se. Brasília, 25 de abril
de 2005. Ministro Carlos Velloso - Relator.

A decisão em questão foi assim ementada:

Constitucional. Civil. Fiador. Bem de família.
Imóvel residencial do casal ou de entidade
familiar. Impenhorabilidade. - Lei nº 8.009/90,
arts. 1º e 3º Lei 8.245, de 1991, que acres-
centou o inciso VII ao art. 3º, ressalvando a
penhora por obrigação decorrente de fiança
concedida em contrato de locação: sua não-
recepção pelo art. 6º, CF, com a redação da
EC 26/2000. Aplicabilidade do princípio
isonômico e do princípio de hermenêutica: ubi
eadem ratio, ibi eadem legis dispositio: onde
existe a mesma razão fundamental, prevalece
a mesma regra de Direito. Recurso extra-
ordinário conhecido e provido.

Não tem sentido e não é justo permitir
que se penhore o bem de família do fiador e
não possa ser submetido à constrição o bem do
locatário, que é o devedor principal, se utilizou,
usufruiu e se beneficiou do bem locado. 

Além disso, não é justo que se prive a
família do fiador de sua residência, sendo a
moradia, como dito supra, direito fundamental. 

Por isso, adotando os ensinamentos do
Ministro Carlos Velloso no Recurso Extraor-
dinário nº 352.940-5, supra-referido, estou a
entender que o inciso VII do art. 3º da Lei
8.009/90 não pode prevalecer em face da
Constituição vigente, que conferiu à moradia o
status de direito fundamental. 

Registro, por fim, que não desconheço a
existência de decisões em sentido diverso.
Porém, a meu ver, neste momento, tenho que
os argumentos apresentados nas decisões não
são suficientes para afastar o meu atual
entendimento 

Assim sendo, tenho que com acerto
decidiu o MM. Juiz de primeiro grau, devendo
ser mantida a decisão que concluiu pela impe-
nhorabilidade de bem de família, ainda que de
débito decorrente de fiança locatícia. 

Com essas razões, nego provimento ao
recurso. 

Custas, pelo agravante. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Antônio de Pádua e José
Antônio Braga. 

Súmula - REJEITARAM PRELIMINAR E
NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - SEPARAÇÃO JUDICIAL - EX-CÔNJUGE - ATOS
PRATICADOS NA DEFESA DE SEUS DIREITOS - DIFAMAÇÃO - PROVA - AUSÊNCIA -

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

Ementa: Ação de indenização por danos morais. Atos executados por ex-cônjuge na defesa de
seus direitos. Exercício regular de direito. Ausência de prova de difamação. Improcedência do
pedido. Confirmação da sentença. 

- Não configuram dano moral os atos praticados pelo ex-cônjuge, quando, em processo de se-
paração judicial, este procura, sem a intenção de difamar o outro, resguardar os seus direitos
relativos à pensão alimentícia e à partilha do patrimônio do casal.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0105.04.137562-4/001 - Comarca de Governador Valadares -
Apelante: S.O.C. - Apelada: M.A.A.P.C. - Relator: Des. JOSÉ AFFONSO DA COSTA CÔRTES 
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, na conformidade da ata dos
julgamentos e das notas taquigráficas, à unani-
midade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2006.
- José Affonso da Costa Côrtes - Relator. 

Notas taquigráficas

O Sr. Des. José Affonso da Costa Côrtes
- Conheço do recurso por presentes os requisi-
tos para sua admissibilidade. 

Trata-se de ação de indenização por danos
morais proposta pelo apelante em face da apela-
da, com a alegação de que esta, por meio de
lavratura de boletins de ocorrência; envio de carta
à Loja Maçônica; deflagração de processo judicial
no Juizado Especial Criminal da comarca, expôs a
vida do autor tanto no meio social, como no profis-
sional e familiar, com o único intuito de difamá-lo. 

Da decisão de improcedência, com funda-
mento na ausência de prova dos pressupostos
necessários para a configuração da obrigação de
indenizar, apela o autor, sustentando que a sen-
tença não deve prosperar, tendo em vista que o
Magistrado a quo descuidou de elementos impor-
tantes da fundamentação inicial, não atentando
para a farta e robusta prova dos autos, carreada
por inúmeros depoimentos testemunhais e docu-
mentos que corroboram o pleito inicial. Pede, afi-
nal, pelo provimento da apelação. 

Em contra-razões, pugna a recorrida pela
total confirmação da sentença. 

Sem preparo, porquanto o apelante está
sob a assistência judiciária. 

Compulsando os autos, vê-se que o autor
ajuizou a presente ação, objetivando o recebimen-
to de indenização por danos morais, no valor de
R$ 50.000,00 de sua ex-esposa, M.A.A.P.,
embasando seu pedido no fato de que esta o teria
difamado no meio social, profissional e familiar, por

meio de lavratura de boletins de ocorrência, carta
à Loja Maçônica, ajuizamento de ações nos
Juizados Especiais, causando-lhe, segundo afir-
ma, prejuízos incomensuráveis, pois, além de ter
que se submeter a tratamento psiquiátrico, para se
curar de quadro depressivo, teve que se justificar,
perante toda a sociedade, sobre as inverdades
constantes dessas peças. 

Em sua defesa, rebate a requerida as
alegações do autor, aduzindo que não teve
intenção de difamá-lo ao praticar os atos acima
descritos, mas tão-somente de defender os
seus direitos decorrentes da separação judicial,
referentes à prestação alimentícia e partilha dos
bens do casal, ou seja, afirma que agiu em
exercício regular de direito, razão pela qual pos-
tula pela improcedência da ação indenizatória. 

Na sentença, o ilustre Juiz julgou impro-
cedente o pedido, ao fundamento da inexistência
de pressupostos necessários para a configu-
ração da obrigação de indenizar, quais sejam:
ação ou omissão, nexo causal e dano.

Pois bem, é verdade que, nos termos do
art. 5º, X, da Constituição Federal, é assegura-
do ao ofendido o direito à reparação resultante
de calúnia ou injúria, ao dispor que: 

são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito à indenização pelo dano material ou
moral decorrente de sua violação. 

De igual modo, o art. 186 do Código Civil
dispõe que:

Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito ou
causar dano a outrem, ainda que exclusiva-
mente moral, comete ato ilícito. 

Todavia, imprescindível, para tanto, a com-
provação dos seguintes requisitos: a existência do
dano, do nexo de causalidade entre o fato e o
dano e a culpa lato sensu do agente.

Na hipótese dos autos, antes de se averi-
guar a presença de tais requisitos, de modo a im-
putar a responsabilidade da indenização à reque-
rida, mister sejam feitas algumas considerações.
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De toda a prova apresentada, tem-se que
as partes, marido e mulher, passam por tumul-
tuada separação judicial, tanto é verdade que, a
partir desta, várias ações se originaram, como
execução de alimentos, arrolamento de bens,
habeas corpus, agravos de instrumento, repre-
sentação criminal e ação penal privada. 

E, como é sabido, o processo de sepa-
ração judicial, na forma contenciosa, é árduo,
na maioria das vezes traumático, pois nenhuma
das partes pretende ali fazer concessões, ao
contrário, só há espaço para imposições e
acusações recíprocas. 

Na hipótese, é exatamente essa a reali-
dade retratada no conjunto probatório. 

A ré, diante do descumprimento pelo
autor das obrigações constantes da separação
judicial, mais precisamente pensão alimentícia
e partilha dos bens do casal, procurou res-
guardar os seus direitos, fazendo-o através das
várias ações ajuizadas, tais como arrolamento
de bens, execução de alimentos e outras. 

Consta nos autos que o autor, por diver-
sas vezes, se negou a efetuar o pagamento de
pensão à requerida e aos filhos, tendo, até
mesmo, sido preso, diante do inadimplemento,
por aproximadamente sessenta dias. Este fato
foi confirmado no seu depoimento pessoal de f.
342; se não, vejamos: 

... que o Juiz determinou que teria que pagar
pensão alimentícia à ex-esposa, mas ele não
concorda, haja vista a mesma receber mais
de quatro mil reais; que no meio de tanta
desonestidade e humilhação o depoente não
paga a pensão à ré... 

Quanto aos atos da recorrida, tidos pelo
recorrente como ilícitos, tem-se que foram prati-
cados em exercício regular de direito de defesa,
direito este assegurado constitucionalmente. 

O boletim de ocorrência, cujo teor diz
respeito à subtração, por ele próprio, de valores
de seu cofre pessoal, foi lavrado como forma de
resguardar futura partilha, mormente porque o
requerente não tinha autorização legal para abrir

o referido cofre, muito pelo contrário, tendo esse
fato, também, sido confirmado quando de seu
depoimento: “... que confirma que abriu o cofre
que era de sua propriedade; que tirou dinheiro e
documentos de sua propriedade...”.

Na carta enviada à Loja Maçônica, não se
vislumbra intenção da recorrida de difamar o
autor, mas tão-somente o propósito de que a
Maçonaria intercedesse para que o autor pagasse
as prestações alimentícias inadimplidas. 

E, pelo que se infere dos depoimentos, os
maçons são tratados como irmãos, presumindo,
com isso, que se ajudam mutuamente, motivo do
envio da carta pela recorrida, corroborado pelo
depoimento de Zelino Ferreira Rossi (f. 344),
testemunha arrolada pelo autor, que afirma que:

à época da prisão do autor houve um movi-
mento dentro da Maçonaria no sentido de
livrá-lo, mas o autor não quis, pois ele mesmo
achava injusto pagar a pensão da ré, somente
para os filhos e, então, pediu para que o
depoente e os demais irmãos da Maçonaria
não pagassem o débito.

Ademais, não apresentou o recorrente
provas concretas da divulgação do teor da carta
fora da Maçonaria, para o fim de caracterizar a
prática de ato ilícito por parte da recorrida. 

Por último, as ações ajuizadas no
Juizado Especial também se fizeram neces-
sárias, diante da já falada inadimplência do
recorrente quanto aos deveres constantes da
separação do casal. 

A propósito, veja-se o entendimento do
antigo Tribunal de Alçada, hoje Tribunal de
Justiça, em caso análogo: 

Dano moral - Atos praticados por ex-cônjuge
em defesa de seus interesses decorrentes da
separação judicial - Ausência de prova de
intenção de difamar - Prejuízo a ser reparado
não suficientemente comprovado - Improce-
dência do pedido em primeira instância -
Apelação improvida. - Os atos praticados por
ex-cônjuge, em decorrência de separação
judicial do casal, tais como pedido de prisão
pelo não-pagamento de pensão alimentícia
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arbitrada por decisão judicial, e a expedição
de ofícios a repartições públicas solicitando
informações sobre as atividades e o rendi-
mento do ex-cônjuge, além da publicação de
nota tida como ofensiva na imprensa, sem a
menção do nome do suposto ofendido, não
ensejam a reparação do pretendido dano
moral daí decorrente, ante a ausência de
intenção de difamar e da ocorrência do pre-
juízo resultante da prática desses atos (Apel.
nº 310.562-4, Des. Fernando Bráulio, publ.
em 20.09.2000).

Maria Helena Diniz, a respeito do tema,
leciona que: 

Há hipóteses excepcionais que não cons-
tituem atos ilícitos apesar de causarem danos
aos direitos de outrem, isto porque o entendi-
mento lesivo do agente, por motivo legítimo
estabelecido em lei, não acarreta o dever de
indenizar, porque a própria norma jurídica lhe
retira a qualificação de ilícito. Assim, ante o
artigo sub examine não são ilícitos: a legítima
defesa, o exercício regular de um direito e o
estado de necessidade (Código Civil anotado,
art. 160, Saraiva, 1996, p. 170).

De toda a prova dos autos, tem-se que
toda a controvérsia teve origem na conduta do

próprio apelante, que, injustificadamente, se
negou a prestar assistência material à sua
esposa e filhos, deixando de cumprir cláusulas
avençadas na separação judicial. 

Sendo assim, como acima já dito, a
inadimplência do recorrente deu causa a todos
os atos praticados pela recorrida, que, sem a
intenção de difamá-lo, procurou fazer valer os
seus direitos. 

Portanto, não se vislumbra a configuração
dos elementos do dano moral, uma vez que o
apelante não se desincumbiu de apresentar
provas nesse sentido. 

Com tais considerações, nego provimento
ao recurso, mantendo, na íntegra, a sentença de
primeira instância. 

Custas recursais, pelo apelante, observada
a gratuidade de justiça a ele deferida. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Mota e Silva e Maurílio
Gabriel. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO. 

SEPARAÇÃO JUDICIAL - MORTE DE EX-CÔNJUGE - ARROLAMENTO E PARTILHA DE BENS -
AUSÊNCIA - EX-CÔNJUGE SOBREVIVENTE - DIREITO DE AÇÃO EM FACE DO ESPÓLIO -

INTERESSE PROCESSUAL

Ementa: Arrolamento e partilha de bens. Separação judicial. Direito de ação. 

- A separação judicial sem partilha de bens confere a qualquer dos interessados o direito de
ação para arrolamento e partilha de bens. 

Recurso provido. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0105.04.135030-4/001 - Comarca de Governador Valadares - Apelante:
Clara Armond de Queiroz - Apelado: Espólio de Washington de Queiroz Filho, representado pelo inven-
tariante Júlio Cesar Marques Pereira de Queiroz - Relator: Des. EDGARD PENNA AMORIM 

-:::-

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª
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, DAR
PROVIMENTO AO RECURSO E CASSAR A
SENTENÇA. 



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 57, n° 179, p. 35-298, out./dez. 2006188

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2006. -
Edgard Penna Amorim - Relator. 

Notas taquigráficas 

Proferiu sustentação oral, pelo apelante,
o Dr. José Roberto Moreira Filho. 

O Sr. Des. Edgard Penna Amorim - Trata-
se de recurso de apelação contra sentença de
f. 201, que, na ação de “arrolamento de bens e
respectiva partilha” ajuizada por Clara Armond
de Queiroz em face do espólio de Washington
de Queiroz Filho, representado pelo inventa-
riante Júlio César Marques Pereira de Queiroz,
extinguiu o processo sem julgamento de mérito
por ilegitimidade ad causam e impossibilidade
jurídica do pedido, condenando a autora ao
pagamento das custas processuais, suspensa
a exigibilidade nos termos da Lei nº 1.060/50. 

Embargos de declaração opostos às f.
202/211, rejeitados às f. 213/214. 

Em suas razões recursais (f. 215/234),
suscita a apelante a preliminar de nulidade da
sentença por falta de fundamentação e, no
mérito, bate-se pela reforma do decisum à ale-
gação de que: a) o Juízo da 6ª Vara da
Comarca de Governador Valadares é compe-
tente para apreciar e julgar o pedido formulado
na inicial, pois nesse correu o processo de
inventário do de cujus; b) inexiste coisa julgada
quanto ao processo de inventário, pois pendem
litigiosidades sobre os bens relacionados no
inventário, não tendo o il. Juiz a quo determina-
do a reserva de quinhões cabíveis ao ex-côn-
juge; c) vários bens deixados pelo falecido não
foram arrolados pelo inventariante, nem mesmo
partilhados ou adjudicados nos autos do inven-
tário, sendo, portanto, possível seu pedido ini-
cial. 

Conheço do recurso, presentes os pres-
supostos de admissibilidade. A falta de preparo
justifica-se por estar a recorrente sob o pálio da
justiça gratuita. 

Preliminar. 

Afasto, de plano, a preliminar, pois, con-
quanto tenha a apelante formulado vários ques-
tionamentos ao il. Juiz a quo, cabe ao magistrado,
ao sentenciar, tão-somente demonstrar as razões
de seu convencimento, o que restou devidamente
feito pelo il. Juiz da 6ª Vara Cível. 

Rejeito a preliminar. 

A Sr.ª Des.ª Teresa Cristina da Cunha
Peixoto - De acordo. 

O Sr. Des. Silas Vieira - De acordo. 

O Sr. Des. Edgard Penna Amorim -
Mérito. 

Depreende-se dos autos que a apelante
se separou de Washington de Queiroz Filho,
nestes autos representado por seu espólio, e na
época a partilha dos bens ficou postergada, com
a observação de que caberia a cada um 50%
(cinqüenta por cento) dos bens descritos no item
03 (três) da inicial e outros existentes, pelo que
cabível a sobrepartilha (f. 15/19 e f. 90/91). 

In casu, a partilha dos bens do casal sepa-
rado pode acontecer no momento da decisão de
homologação do pedido de dissolução ou em
outro futuro, em típico procedimento ordinário
(CPC, art. 1.121). Nesse contexto, porque os
autos revelam que os bens arrolados na inicial
da ação de separação litigiosa não foram parti-
lhados na proporção acordada, nem sequer out-
ros porventura descobertos, não há dúvida de
que a apelante tem ação de arrolamento e partil-
ha dos bens que compunham o patrimônio da
sociedade conjugal desfeita.

Assim, o inventário de bens deixados por
Washington de Queiroz Filho, promovido por
Júlio César Marques Pereira (f. 114/149), não
pode ser erigido como obstáculo ao direito de
partilha dos bens da sociedade conjugal desfei-
ta. Decerto que o resultado da partilha dos bens
poderá influir no processo de inventário, bem
como eventual reconhecimento de paternidade.
Com efeito, a divisão dos bens que a apelante
postula não pode ser postergada. 
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Por fim, cabe observar que existe interesse
processual quando o direito tiver sido ameaçado
ou efetivamente violado. No caso, a apelante, ex-
cônjuge que procura ver incorporada em seu
patrimônio individual parte dos bens a que tem
direito, em face de provimento de separação judi-
cial, decerto que tem interesse processual.
Questões atinentes à competência do juízo devem
ser suscitadas no momento processual oportuno,
conforme determina a legislação processual civil
em vigor.

Portanto, a separação judicial sem partilha
de bens confere a qualquer dos interessados o
direito de ação para arrolamento e partilha de
bens. A falta superveniente de qualquer dos sepa-
rados não obsta o pedido de partilha do sobre-

vivente, nada obstante inconfundíveis os bens par-
tilháveis como os inventariados.

Em face do exposto, dou provimento à
apelação, para cassar a sentença e determinar o
regular processamento da ação ordinária de arro-
lamento e partilha de bens.

Sem custas. 

A Sr.ª Des.ª Teresa Cristina da Cunha
Peixoto - De acordo. 

O Sr. Des. Silas Vieira - De acordo. 

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR,
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO E CAS-
SARAM A SENTENÇA.

-:::-

INDENIZAÇÃO - NOTITIA CRIMINIS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL -
INEXISTÊNCIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO

Ementa: Ação de indenização. Notitia criminis. Exercício regular de direito. Danos morais. Não-
configuração.

- Para que se condene alguém ao pagamento de indenização por dano moral, é preciso que se
configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a culpa
do agente, em caso de responsabilização subjetiva, e o nexo de causalidade entre a atuação
deste e o prejuízo.

- O exercício regular de direito, em virtude de se tratar de excludente de responsabilidade civil,
afasta a ilicitude da conduta que interfere na esfera jurídica alheia.

- Constitui exercício regular de direito de apresentação de notitia criminis ao Ministério Público,
desde que de boa-fé, solicitando o esclarecimento a respeito da emissão de cheques sem fun-
dos e da sustação dos títulos antes do vencimento por iniciativa do devedor. 

Apelo não provido. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0481.04.036917-7/001 - Comarca de Patrocínio - Apelante: Alair Pedro
Gonçalves - Apelado: Osmar Fernandes - Relator: Des. EDUARDO MARINÉ DA CUNHA

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, na conformidade da ata dos
julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 5 de outubro de 2006. -
Eduardo Mariné da Cunha - Relator. 

Notas taquigráficas 

Produziu sustentação oral, pelo apelante,
o Dr. Flávio de Souza e Silva e, pelo apelado, o
Dr. Evandro Franco Magalhães. 
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O Sr. Des. Eduardo Mariné da Cunha -
Conheço do recurso, uma vez que próprio, tem-
pestivo, regularmente processado e isento de
preparo, visto que o apelante litiga sob o pálio
da assistência judiciária gratuita. 

A reparabilidade ou ressarcibilidade do dano
moral é pacífica na doutrina e na jurisprudência,
mormente após o advento da Constituição Federal
de 05.10.88 (art. 5º, incisos V e X), estando hoje
sumulada sob o nº 37, pelo STJ.

Como observa Aguiar Dias, citado pelo
Des. Oscar Gomes Nunes do TARS, 

a reparação do dano moral é hoje admitida
em quase todos os países civilizados. A seu
favor e com o prestígio de sua autoridade pro-
nunciaram-se os irmãos Mazeaud, afirmando
que não é possível, em sociedade avançada
como a nossa, tolerar o contra-senso de man-
dar reparar o menor dano moral (Aguiar Dias,
A reparação civil, tomo II, p. 737).

Importante ter-se sempre em vista a
impossibilidade de se atribuir equivalente pecu-
niário a bem jurídico da grandeza dos que inte-
gram o patrimônio moral, operação que resultaria
em degradação daquilo que se visa a proteger
(cf. voto do Min. Athos Carneiro, no REsp nº
1.604-SP, RSTJ 33/521). 

Caio Mário, apagando da ressarcibili-
dade do dano moral a influência da indeni-
zação, na acepção tradicional, entende que há
de preponderar

um jogo duplo de noções: a) de um lado, a idéia
de punição ao infrator, que não pode ofender
em vão a esfera jurídica alheia (...); b) de outro
lado, proporcionar à vítima uma compensação
pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas
mãos uma soma que não é o pretium doloris,
porém uma ensancha de reparação da
afronta... (Instituições de direito civil, 7. ed., Rio
de Janeiro: Forense, v. II, p. 235).

na ausência de um padrão ou de uma con-
traprestação que dê o correspectivo da
mágoa, o que prevalece é o critério de atribuir
ao juiz o arbitramento da indenização... (Caio
Mário, ob. cit., p. 316). 

Segundo o requerente, ele foi vítima de
denunciação caluniosa, haja vista o requerido ter-
lhe imputado a prática do crime de estelionato.

Analisando o conteúdo probatório dos
autos, verifica-se que, realmente, em decorrência
de representação apresentada pelo requerido ao
Ministério Público, foi apresentada denúncia con-
tra o requerente, dando início à ação criminal
visando à sua condenação pela prática da condu-
ta prevista no at. 171 do Código Penal (f. 18/23).

Embora tenha sido julgada improcedente a
ação criminal (f. 107/115), resta fartamente
demonstrado nos autos que, realmente, o reque-
rente sustou os cheques emitidos em favor da
sociedade da qual o requerido é um dos sócios,
os quais desde a emissão não tinham fundos. A
esse respeito, confira-se trecho do depoimento
pessoal do réu:

que o requerido mandou que o filho fosse
cobrar do depoente na firma em que ele tra-
balhava; que por esta razão, com relação a
esta dívida, deu quatro ou cinco cheques de
sua própria emissão, como garantia da dívida;
que estes cheques não tinham fundos e por
isto não era para serem cobrados, porque
atrapalharia a situação do depoente na firma
em que trabalhava; que não procurou nego-
ciar com o requerido; mas que depois disso foi
xingado e desacatado pelo filho do requerido;
que os cheques foram emitidos em favor do
Posto Patrocínio Petróleo; que posteriormente
sustou os cheques para que não caíssem sem
fundos; que avisou ao Posto que havia susta-
do os cheques; que não fez nenhuma propos-
ta de pagamento da dívida, mas apenas avi-
sou que sustou os cheques (...) (f. 221).

Cumpre salientar que a assertiva exposta
na petição inicial, no sentido de que o requerente
emitiria os cheques no valor de R$ 6.600,00, em
garantia ao pagamento de uma duplicata, e de
que somente após o vencimento desta seria pos-
sível tentar receber o valor neles descrito não se
encontra demonstrada nos autos. 

Sob esse aspecto, ressalte-se que, no
depoimento pessoal da requerente e das teste-
munhas arroladas pelas partes, não é mencionada
a existência de tal duplicata. Outrossim, o fato de
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os cheques terem sido emitidos pré-datados
enfraquece a tese do requerente de que eles
foram dados em garantia, em virtude de não ser
comum tal prática. 

Verifica-se, pois, que a desconfiança do
requerido, em face do requerente, era fundada,
não havendo traços de má-fé da notitia criminis
por ele formulada junto ao Ministério Público. 

Cumpre salientar que o próprio Parquet
considerou pertinente a representação e optou
por propor a denúncia, não havendo que se
falar em acusações infundadas. 

Ademais, extrai-se da notitia criminis que o
requerido apenas pleiteou ao Ministério Público
que tomasse as providências cabíveis, visto que
lhe parecia que o requerente procurava obter
vantagem ilícita em prejuízo alheio (f. 22/23).

Quanto ao fato de o requerido ter figura-
do como assistente na acusação do processo
criminal, pleiteado a condenação do requerente
e interposto apelação em face de sentença
absolutória, de modo algum, caracteriza atos
ilícitos, mas sim exercício dos direitos que a lei
lhe confere. 

Também caracteriza exercício regular de
direito a propositura das ações monitórias pelo
requerido em face do requerente, visando ao
recebimento dos valores descritos nos cheques
emitidos por este último. 

Frise-se que, assim como tem o credor
direito de tentar receber seu crédito pela via
judicial, é garantido ao devedor defender-se,
utilizando-se dos meios que a lei lhe confere,
para afastar tal pretensão. 

Dessarte, não se vislumbra ato ilícito prati-
cado pelo requerido, uma vez que agiu em exer-
cício regular de direito.

A respeito de exercício regular de direito,
lecionava Caio Mário da Silva Pereira: 

O fundamento moral da escusativa encontra-
se no enunciado do mesmo adágio: qui iure
suo utitur neminem laedit, ou seja, quem usa

de um direito seu não causa dano a ninguém.
Na noção de ato ilícito insere-se o requisito do
procedimento antijurídico ou da contravenção
a uma norma de conduta preexistente, como
em mais de uma oportunidade tive ensejo de
afirmar. Partindo deste princípio, não há ilíci-
to, quando inexiste procedimento contra o
direito (Responsabilidade civil. 6. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1995, p. 296). 

Nesse diapasão, confiram-se os seguintes
julgados desta Corte: 

Apelação cível. Ação de indenização. Dano
moral. Imputação de crime. Instauração de
inquérito policial. Exercício regular de direito.
Falta de interesse de agir. Recurso não provido.
- A instauração de pedido de providências
junto às autoridades policiais para apurar atos
previstos nas leis como crime configura exer-
cício regular de direito. 
- A falta de interesse de agir, uma das
condições da ação, consiste na necessidade
ou utilidade que o autor da ação deve encon-
trar na atuação do órgão jurisdicional para a
satisfação de um direito que entende lesado. 
Apelação conhecida e não provida (AC nº
484.283-7, Rel.ª Juíza Márcia De Paoli Balbino,
Nona Câmara Cível, TAMG, j. em 04.02.2005).

Ação e indenização. Danos morais. Ofere-
cimento de notitia criminis. Exercício regular de
um direito. Improcedência. - O oferecimento de
notitia criminis sem qualquer indício de má-fé
ou levianidade constitui exercício regular de
um direito constitucionalmente assegurado,
não havendo que se falar em danos morais
(AC nº 2.0000.00.505075-7/000, Rel. Des.
José Affonso da Costa Côrtes, Décima Quinta
Câmara Cível, TJMG, j. em 25.08.2005).

Indenização. Inquérito policial. Ausência de má-
fé. Exercício regular de direito. Acusação.
Calúnia. Publicidade. Danos morais. Requisitos.
Prova. - Salvo os casos de má-fé, o ato de se
imputar ato criminoso a alguém no transcorrer
do inquérito policial não configura dano moral.
Nos termos do art. 186 c/c o art. 927 do Código
Civil, para que haja o dever de indenizar, não
basta a presença do dano, mister também a
comprovação, pelo autor, da culpa do agente e
o nexo causal entre ambos (dano e culpa), de
modo que, ausentes quaisquer deste elemen-
tos, emerge, como conseqüência lógica e jurí-
dica, a improcedência da pretensão inicial
(TJMG, AC nº 1.0194.06.056154-6/001, Rel.



TUTELA ANTECIPADA - TAXA CONDOMINIAL - PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA DA
RESPONSABILIDADE - RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA - BEM IMÓVEL - 
TERRENO IMPRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO - PROVA INEQUÍVOCA - RECEIO DE DANO

IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - INEXISTÊNCIA - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - 
INDEFERIMENTO DA TUTELA

Ementa: Tutela antecipada. Pagamento das taxas condominiais. Obrigação propter rem. Transferência para
o antigo proprietário. Dilação probatória. Necessidade. 

- Para o deferimento da antecipação da tutela, necessária a prova inequívoca da alegação de que haja
receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 57, n° 179, p. 35-298, out./dez. 2006192

Des. Irmar Ferreira Campos, Décima Sétima
Câmara Cível, j. em 06.07.2006).

No mesmo sentido é a jurisprudência da
colenda Quarta Turma do Superior Tribunal de
Justiça: 

Civil. Recurso especial. Imputação de crime de
furto a empregado. Comunicação à autoridade
policial. Dano moral. Ausência. Indenização
indevida. Exercício regular de direito. Dissídio
pretoriano não comprovado. 
- Esta Corte de Uniformização Infraconstitucional
tem decidido que, a teor do art. 255 e parágrafos
do RISTJ, para a comprovação e apreciação do
dissídio jurisprudencial, devem ser mencionadas
e expostas as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, bem como
juntadas cópias integrais de tais julgados, ou,
ainda, citado repositório oficial de jurisprudência.
In casu, isso não ocorreu. 
- A comunicação à autoridade policial de fato
que, a princípio, configura crime (subtração de
dinheiro) ou pedido de apuração de sua exis-
tência e autoria, suficientes a ensejar abertura
de inquérito policial, corresponde ao exercício
de um dever legal e regular de direito, que não
culmina na responsabilidade indenizatória.
Inexistência de dano moral. 
- Precedentes (REsp nº 468.377/MG).
Recurso não conhecido (REsp nº 254.414/RJ.
Rel. Min. Jorge Scartezzini. Quarta Turma, j. em
03.08.2004. DJ de 27.09.2004, p. 360). 

Responsabilidade civil. Indenização. Dano
moral. Imputação de fato criminoso. Ausência
de má-fé. Exercício regular de direito. Prece-
dentes. Recurso acolhido em parte. 
- Salvo os casos de má-fé, a notitia criminis
levada à autoridade policial para a apuração
de eventuais fatos que, em tese, constituam
crime, a princípio não dá azo à reparação

civil, por constituir regular exercício de direito,
ainda que posteriormente venha a ser
demonstrada a inexistência de fato ilícito. 
- Admitida no caso a indenização e restrito o
recurso à redução do quantum indenizatório,
defere-se nesse sentido o apelo manifestado,
em face de suas peculiaridades (REsp nº
468.337/MG. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira. Quarta Turma, j. em 06.05.2003. DJ
de 23.06.2003, p. 380, RNDJ 45/133, RSTJ
172/460). 

Cumpre salientar ainda que o fato de o
requerente ter discutido com o filho do requerido e
aquele ter dirigido a este impropérios não é capaz
de levar à responsabilização do réu pelo paga-
mento de indenização por danos morais, visto
que, ainda que aquele estivesse autorizado por
seu pai a cobrar a dívida, somente ele pode
responder pelos excessos que eventualmente
cometeu. 

Com tais razões de decidir, nego provi-
mento à apelação. 

Custas recursais, pelo requerente, ficando
suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 12
da Lei 1.060/50. 

O Sr. Des. Irmar Ferreira Campos - De
acordo. 

O Sr. Des. Lucas Pereira - De acordo. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO. 

-:::-
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Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª
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, 14 de dezembro de 2006.
- Valdez Leite Machado - Relator. 

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Valdez Leite Machado - Seculus
Empreendimentos Gerais S.A. apresentou agravo
de instrumento em face da decisão de f. 69/70,
proferida nos autos da ação de rescisão contratual
c/c perdas e danos que lhe move Sheila Elisabeth
Cabral, a qual formulou pedido de antecipação de
tutela consistente em transferir as taxas de con-
domínio vencidas e vincendas à agravante até jul-
gamento final do feito. 

Em 20.05.2005, as partes celebraram con-
trato de promessa de compra e venda, tendo
como objeto o lote de terreno que descreve, com
área de aproximadamente 2.000 m². 

Afirma que a agravada pagou R$ 30.000,00
e, após a compensação do cheque, foi imitida na
posse do bem, registrando a escritura pública de
compra e venda na matrícula do imóvel. 

Sustenta que, quando adquiriu o bem, a
agravada tomou conhecimento de que havia uma
pequena área de preservação ambiental. 

A agravada requereu autorização para a
realização das obras, recebendo um ofício da

Prefeitura indeferindo a intervenção na vegetação,
em uma área de 344 m². 

Foi então ajuizada ação de rescisão con-
tratual ao argumento de que nenhum tipo de edi-
ficação pode ser feita no lote, o que não é ver-
dadeiro, uma vez que a área de preservação
ambiental abrange apenas 344 m² do terreno.

A obrigação de pagar a taxa de condomínio
deriva do direito real de propriedade (propter rem),
estando a cargo de quem está usando e gozando
do bem, no caso, a agravada. 

Sendo a posse e a propriedade do imóvel
da agravada, dela é a obrigação de pagar as taxas
condominiais.

Do próprio contrato ajustado entre as
partes, extrai-se que as taxas condominiais são de
responsabilidade da agravada, consoante se extrai
da cláusula 7.1. 

Requer a concessão de efeito suspensivo
e, ao final, que seja dado provimento ao recurso,
indeferindo-se o pedido de antecipação de tutela
da agravada.

Foi concedido efeito suspensivo ao agravo
(f. 94).

O Juiz monocrático prestou as informações
(f. 100), mantendo a decisão hostilizada.

A agravada apresentou contra-razões (f.
102/105), afirmando que, ao contrário do que afir-
ma a agravante, toda a área do lote foi considera-
da de preservação permanente, sendo que o ofí-
cio da Prefeitura menciona 344 m², porque esta é
a área a ser construída, que foi apresentada no
projeto.

- Não havendo prova inequívoca de que todo o imóvel adquirido é impróprio para construção, o que
somente poderá ser aferido após dilação probatória, o contrato de compra e venda é válido e efi-
cazes todas as suas cláusulas, inclusive a que atribui ao novo proprietário a obrigação de pagar as
taxas condominiais do bem adquirido.

AGRAVO N° 1.0024.06.062585-2/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agravante: Seculus
Empreendimentos Gerais S.A. - Agravada: Sheila Elisabeth Cabral - Relator:  Des. VALDEZ LEITE
MACHADO 
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O terreno foi adquirido com o fim específico
de construção da moradia da agravada, e, não
podendo toda a área ser utilizada, deve ser manti-
da decisão que concedeu a antecipação de tutela.

Presentes os pressupostos de admissi-
bilidade, conheço do recurso. 

O art. 273 do CPC faculta ao juiz, a reque-
rimento da parte, antecipar total ou parcialmente os
efeitos da tutela pretendidos na inicial, desde que
presente a prova inequívoca, que o convença da
verossimilhança da alegação, e o receio de dano
irreparável ou de difícil reparação.

O juiz não tem a liberdade de decidir livre-
mente, pois para o atendimento do pedido terá
que verificar a presença das condições do referi-
do art. 273 do Código de Processo Civil. 

Na hipótese, do documento de f. 31, extrai-
se que apenas uma área de 344 m² do lote adquiri-
do pela agravada não pode ter intervenção na
vegetação, por se tratar de área de preservação
ambiental.

Considerando que o terreno adquirido
mede cerca de 2.000 m², a área de preservação
ambiental, em tese, não interfere na construção e
devastação do restante do imóvel.

A agravada afirma que, na verdade, todo o
imóvel constitui área de preservação ambiental.

Contudo, a documentação juntada não é
suficiente para demonstrar que a área total do lote
adquirido não pode ser devastada. 

De qualquer modo, antes da declaração de
rescisão do contrato ajustado entre as partes, se
for o caso, todos os encargos devidos em razão do
imóvel são de responsabilidade da agravada,
inclusive as taxas condominiais, nos termos da
cláusula 7.3 do contrato, arts. 9º e 12 da Lei nº
4.591/64 e art. 1.315 do CC/2002.

Assim, não havendo prova inequívoca das
alegações da agravada, todas as cláusulas do
contrato de compra e venda de imóvel ajustado
com a agravante são válidas e eficazes, sendo de

responsabilidade da agravada o pagamento das
taxas condominiais do imóvel por ela adquirido. 

A respeito da antecipação de tutela, o
tratadista J. E. de Carreira Alvim, na sua obra
Código de Processo Civil reformado (2ª tiragem,
Editora Livraria Del Rey, 1995, p. 105), lecionando
sobre o novato instituto de nosso direito, tutela
antecipada, na interpretação de citado dispositivo
e condições em que se deve deferir ou não tutela
antecipada, aduz:

Juízo de delibação e verossimilhança. - A cons-
tatação da verossimilhança e demais condições
que autorizam a antecipação da tutela depen-
derá, sempre, de um juízo de delibação, nos
moldes análogos ao formulado para fins de ver-
ificação dos pressupostos de medida liminar
em feitos cautelares ou mandamentais. Esse
juízo consiste em valorar os fatos e o direito,
certificando-se da probabilidade de êxito na
causa, no que pode influir a natureza do fato, a
espécie de prova (prova pré-constituída), e a
própria orientação jurisprudencial, notadamente
a sumulada (sic). 

Não se depara na súplica com qualquer
prova pronta do direito invocado, tudo ainda ca-
rente de uma cognição mais profunda.

Além disso, no caso de rescisão do contra-
to, as taxas condominiais pagas pela agravada
poderão ser cobradas da agravante, não havendo
que se falar em prejuízos. 

Demais disso, a discussão da validade e
exigibilidade das cláusulas do contrato de compra
e venda de imóvel exige a instalação do contra-
ditório e a ampla dilação probatória para que seja
apurada a ilegalidade do objeto do contrato e dos
encargos contratuais, assim como da boa-fé das
partes, e, até que esta seja concluída, todos os
encargos são devidos na forma contratada.

A respeito da antecipação de tutela, o
Professor Cândido Rangel Dinamarco leciona:

... O art. 273 condiciona a antecipação da tutela
à existência de prova inequívoca suficiente para
que o juiz ‘se convença da verossimilhança da
alegação’ (...) Convencer-se da verossimilhança,
ao contrário, não poderia significar mais do que
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imbuir-se do sentimento de que a realidade fática
pode ser como descreve o autor. Aproximadas
as duas locuções formalmente contraditórias
contidas no art. 273 do Código de Processo Civil
(prova inequívoca e convencer-se da verossimi-
lhança), chega-se ao conceito de probabilidade,
portador de maior segurança do que a mera
verossimilhança. Probabilidade é a situação
decorrente da preponderância dos motivos
divergentes. As afirmativas pesando mais sobre
o espírito da pessoa, o fato é provável; pesando
mais as negativas, ele é improvável. A probabili-
dade, assim conceituada, é menos que a
certeza, porque lá os motivos divergentes não
ficam afastados, mas somente suplantados; e é
mais que a credibilidade, ou verossimilhança,
pela qual na mente do observador os motivos
convergentes e os divergentes comparecem em
situação de equivalência, e, se o espírito não se
anima a afirmar, também não ousa negar. O grau
dessa probabilidade será apreciado pelo juiz,
prudentemente e atento à gravidade da medida
a conceder. A exigência de prova inequívoca sig-
nifica que a mera aparência não basta e que a
verossimilhança exigida é mais do que o fumus
boni iuris exigido para a tutela cautelar (in A refor-
ma do Código de Processo Civil. 4. ed. Malheiros
Editores, p. 145).

A propósito: 

O acolhimento da tutela antecipada impõe a pre-
sença de prova inequívoca do direito e elemen-
tos de convencimento quanto à verossimilhança
das alegações. Sendo necessária a produção de
provas para o deslinde do objeto da lide, não há
falar-se na possibilidade de antecipação dos
efeitos da tutela pretendida (extinto TAPR,
Agravo de Instrumento nº 130355100 - Ac. 9113,
7ª Câmara Cível, Curitiba, j. em 03.05.1999,
publ. em 14.05.1999).

Exigindo a prestação jurisdicional pretendida a
produção de provas no curso do processo, não
se há de conceder a tutela antecipada, sob pena
de restar caracterizado o cerceamento de defe-
sa (Revista de Julgados, TAMG, vol. 65, p. 85 -
Ap. nº 237.135-3). 

Só a existência de prova inequívoca, que con-
vença da verossimilhança das alegações do
autor, é que autoriza o provimento antecipatório
da tutela jurisdicional em processo de conheci-
mento (RJTJERGS 179/251) (apud NEGRÃO,
Theotonio. Código de Processo Civil..., 30. ed.,
anotação ao art. 273 do Código de Processo
Civil). 

Ausentes os pressupostos necessários
para a antecipação de tutela, deve ser dado provi-
mento ao recurso da agravante, indeferindo-se o
pedido de antecipação de tutela formulado pela
agravada. 

Com essas razões, dou provimento ao
recurso de agravo de instrumento para cassar a
decisão de f. 69/70 (f. 40/41 dos autos de origem),
indeferindo o pedido de antecipação de tutela for-
mulado pela agravada.

Custas, pela agravada, as quais ficam sus-
pensas, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50,
por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Elias Camilo e Hilda Teixeira da
Costa. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO. 

-:::-

EXECUÇÃO - CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR - NÃO-CONFIGURAÇÃO - PEQUENA PRO-
PRIEDADE RURAL - IMPENHORABILIDADE - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM

SALÁRIO MÍNIMO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INADMISSIBILIDADE - JUROS DE MORA -
TERMO INICIAL

Ementa: Embargos à execução. Pequena propriedade rural. Impenhorabilidade. Crédito de natureza
alimentar. Exceção não configurada. Indenização. Fixação em salários mínimos. Juros de mora.

- É impenhorável o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à
sobrevivência do agricultor e de sua família, mormente quando não configurada a hipótese de
execução de crédito de natureza alimentar.
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª
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, 19 de dezembro de 2006.
- Domingos Coelho - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Domingos Coelho - Cuidam os
autos de recurso de apelação interposto por Gídio
Sebastião Serafini em face da r. sentença de f.
72/78, através da qual o MM. Juiz de primeira
instância houve por bem acolher parcialmente os
embargos opostos à execução que lhe movem
Conceição Aparecida de Moura Caliari e outros,
excluindo do valor executado a correção mone-
tária aplicada, por considerar incompatível com a
fixação da indenização em salários mínimos.

Em suas razões, pugna pela reforma da
decisão, tecendo comentários acerca do reforço
da penhora requerido nos autos da execução.

Sustenta que o imóvel em questão não
poderia ser levado à penhora, em virtude de suas
dimensões e também por servir como sua residên-
cia e fonte de sustento.

Bate-se pelo reconhecimento de excesso
na execução, asseverado que, para o cálculo
do valor da indenização, deveria ser observado
o salário mínimo da época do evento, acrescen-
do-se ao valor encontrado correção monetária e
juros de mora, que, no seu dizer, deveriam

incidir a partir da data do ajuizamento e da
citação, respectivamente. 

Finalizando, requer sejam concedidos os
benefícios da assistência judiciária gratuita.

Não foram apresentadas contra-razões. 

De início, concedo ao recorrente os benefí-
cios da assistência judiciária gratuita, atendidas
que foram as exigências legais. E, sendo próprio e
tempestivo, está o presente recurso apto a mere-
cer conhecimento, porquanto ainda respaldado
pelos demais requisitos de admissibilidade.

Prosseguindo, tenho que deve ser acolhida
a tese de impenhorabilidade do bem, suscitada no
recurso.

O imóvel rural, como sabido, é absoluta-
mente impenhorável, desde que tenha até um
módulo e seja o único de que disponha o devedor,
como dispõe o art. 649, inciso X, do CPC, ou não
será objeto de penhora para pagamento de débitos
decorrentes de sua atividade produtiva, nos ter-
mos do art. 5°, inciso XXVI, da CF, desde que a
pequena propriedade rural, assim definida em lei,
seja trabalhada pela família. 

No caso dos autos, vejo que não há dúvida,
visto que reconhecido pelo próprio Julgador de
primeira instância, de que o imóvel se enquadra na
definição de pequena propriedade, bem como de
que ele é explorado pelo embargante e sua família.

Quanto ao crédito executado, no entanto,
tenho que equivocada a conclusão do e.
Magistrado de tratar-se de verba de caráter ali-
mentar. 

É que, na verdade, os embargados pro-
puseram ação visando ao recebimento de inde-

- Sendo o valor da indenização concedida a título de danos morais fixado em salários mínimos,
devem-se levar em conta seus valores vigentes à época da execução.

- Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracon-
tratual. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0390.05.009678-8/001 - Comarca de Machado - Apelante: Gídio Sebastião
Serafini - Apelados: Conceição Aparecida de Moura Caliari e outros - Relator: Des. DOMINGOS COELHO
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nização pela morte de seu pai, a título de danos
morais e materiais, assim compreendidas as
despesas do funeral, excluindo expressamente
do pleito o pensionamento. Confiram: 

No caso não é devido o pensionamento, já
que os autores não estavam a expensas da
vítima; portanto, não tendo direito a alimen-
tos, não podem demandar por prestação ali-
mentar (f. 04 dos autos em apenso).

É certo que, a teor do disposto no inc. III
do art. 3º da Lei 8.009/90: 

Art. 3º. A impenhorabilidade é oponível em
qualquer processo de execução civil, fiscal,
previdenciária, trabalhista ou de outra
natureza, salvo se movido: (...)
III) pelo credor de pensão alimentícia. 

Assim que, não restando configurada a
exceção à impenhorabilidade do bem, que, repi-
ta-se, é assegurada pela lei, deve ser declarada
insubsistente a penhora levada a efeito.

Nesse sentido: 

Agravo interno - Recurso especial - Execução
- Cédula rural pignoratícia e hipotecária -
Penhora - Módulo rural - Inadmissibilidade -
Precedentes da Corte. - Segundo a jurispru-
dência desta Corte, é impenhorável o imóvel
que se enquadra como pequena propriedade
rural, indispensável à sobrevivência do
agricultor e de sua família (artigo 4º, § 2º, Lei
nº 8.009/90). Agravo a que se nega provimen-
to (STJ - AGRESP 261350 - RS - 3ª T. - Rel.
Min. Castro Filho - DJU de 06.05.2002). 

Penhora. Incidência sobre imóvel rural.
Inadmissibilidade. Caracterização do imóvel
como pequena propriedade rural onde a
devedora reside. Aplicação do artigo 649,
inciso X, do Código de Processo Civil, do
inciso XXVI do art. 5º da CF/88 e do art. 1º da
Lei nº 8.009/90. Impenhorabilidade decreta-
da. Recurso improvido (1º TACSP - AI
1046904-0 - (42106) - Mirassol - 5ª C. - Rel.
Juiz Antonio Carlos da Cunha Garcia - j. em
17.10.2001).

Pequena propriedade rural - Definição -
Imóvel rural - Conceito - Configuração -
Impenhorabilidade - Observância do módulo

rural, e não do parcelamento mínimo -
Distinção entre ambos - Âmbito de aplicabili-
dade de cada um. - O art. 5º, XXVI, da
Constituição Federal estabelece que a peque-
na propriedade rural, assim definida em lei,
desde que trabalhada pela família, não será
objeto de penhora para pagamento de débitos
decorrentes de sua atividade produtiva. A
impenhorabilidade da pequena propriedade
rural produtiva se define pelo módulo rural da
região, também nos termos do inciso X do art.
649 do CPC, e não pela unidade de parcela-
mento mínimo. O art. 649 do CPC, em seu
inciso X, estabelece a impenhorabilidade do
imóvel rural até um módulo, o qual por sua
vez é definido pelos arts. 4º, II e III, e 65 da
Lei nº 4.504/64. A unidade de parcelamento
mínimo é fixada apenas para impedir o fracio-
namento do imóvel em área a ela inferior,
impedindo a alienação ou constrição de área
inferior, constituindo a fração de parcelamen-
to a dimensão mínima em que o imóvel pode
ser dividido (art. 8º da Lei nº 5.868/72). Não
se confunde, assim, com o módulo rural
(TAMG - AI 0345696-4 - Areado - 1ª C. Cív. -
Rel.ª Juíza Vanessa Verdolim Andrade - j. em
30.10.2001).

Quanto à questão do excesso de execução,
no entanto, tenho que sem nenhuma razão o
recorrente. 

A indenização concedida a título de danos
morais, como se pode verificar em análise da sen-
tença de f. 173/188, foi fixada em 200 (duzentos)
salários mínimos.

E, à míngua de critérios a serem obedeci-
dos na execução, e considerando não ter sido
estabelecido qualquer índice de correção, tenho
que justo e razoável que seja levado em conta o
valor do salário mínimo vigente à época da exe-
cução, mesmo porque impossível promover, no
âmbito dos presentes embargos, qualquer alte-
ração no julgado.

Nesse sentido: 

Administrativo - Município - Responsabilidade
objetiva - Dano sofrido por servidor - Perda de
membros - Condenação ao pagamento de
indenização - Danos morais, estéticos e
materiais - Cumulação - Orientação jurispru-
dencial do colendo STJ - Correção monetária
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- Juros - Incidência - Termo a quo - Honorários
advocatícios - Critério de fixação - Inteligência
do art. 37, § 6º, da Constituição da República,
Súmulas 43 e 54, ambas do colendo STJ e
art. 20, § 4º, do CPC - (...) Na indenização
pelos danos morais e estéticos, sendo seus
valores fixados em salários mínimos, não há
necessidade de se proceder a suas atualiza-
ções monetárias, visto que levará em conta
seus valores vigentes à época da liquidação
do julgado (...) (TJMG - AC 000.274.139-5/00
- 6ª C. Cív. - Rel. Des. Dorival Guimarães
Pereira - j. em 16.09.2002). 

Ação de reparação de danos - Protesto de
título posteriormente ao seu pagamento -
Culpa concorrente da autora por não ter pro-
videnciado a sustação do protesto, munida da
prova do pagamento - Inscrição indevida do
nome da autora no serviço de proteção ao
crédito - Abalo de crédito caracterizado -
Reparação - Dano moral - Ação procedente -
(...) Não há que se falar em juros moratórios,
e a correção monetária também é de ser
rejeitada, porquanto, tendo sido fixada a inde-
nização em salários mínimos, a atualização já
procede (TAPR - AC 0161085-7 - (13321) - 1ª
C. Cív. - Rel. Juiz Antonio Martelozzo - DJPR
de 17.11.2000).

Quanto aos juros de mora, esses de fato
devem fluir a partir da data do evento. É o que
recomenda a jurisprudência do eg. STJ, já sumu-
lada. Confiram: “54 - Os juros moratórios fluem a
partir do evento danoso, em caso de responsabili-
dade extracontratual”.

Mercê de tais considerações, hei por bem
dar parcial provimento à apelação, acolhendo
parcialmente os embargos opostos à execução,
para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel
dos embargantes e declarar insubsistente a
penhora levada a efeito.

E, concedendo aos embargantes os
benefícios da assistência judiciária gratuita, sus-
pendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais. 

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores José Flávio de Almeida e
Nilo Lacerda. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO PAR-
CIAL.

-:::-

INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - ERRO ODONTOLÓGICO - PRESCRIÇÃO -
TERMO INICIAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Ementa: Ação de indenização. Erro odontológico. Prescrição qüinqüenal reconhecida.
Codecon, art. 27. Recurso desprovido. 

- Tratando-se de ação de indenização por danos morais e materiais, fundada em erro odon-
tológico, o prazo prescricional é de cinco anos, conforme previsto no art. 27 do CDC, contado
a partir da data em que o autor tomou efetivo conhecimento da ocorrência do defeito dos
serviços que lhe foram prestados. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0394.05.045813-9/001 - Comarca de Manhuaçu - Apelante: Sheila
Viana de Oliveira - Apelado: Élcio de Assis Alves - Relator: Des. ANTÔNIO DE PÁDUA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, na conformidade da ata dos
julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 24 de outubro de 2006. -
Antônio de Pádua - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Antônio de Pádua - Trata-se de
recurso de apelação interposto por Sheila Viana de



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 57, n° 179, p. 35-298, out./dez. 2006 199

Oliveira, nos autos da ação de indenização, funda-
da em erro odontológico, movida contra Élcio de
Assis Alves, perante o Juízo da 2ª Vara Cível da
Comarca de Manhuaçu, inconformada com os ter-
mos da r. sentença de f. 76/77, que acolheu a pres-
crição qüinqüenal invocada pelo réu, na conformi-
dade do art. 27 do CDC, e declarou extinto o
processo, com base no art. 296, IV, do CPC, e
ainda a condenou ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
porém com a suspensividade prevista no art. 12 da
Lei 1.060/50.

Em suas razões recursais, de f. 79/82, a
apelante aduz que a sentença incidiu em equívo-
co ao considerar que o prazo prescricional
começou a fluir a partir do final do ano de 1998,
para terminar também ao final de 2003, uma vez
que restou demonstrado nos autos, pelo docu-
mento de f. 14, que a sua última consulta com o
apelado foi realizada em 25 de janeiro de 2002,
há pouco mais de 3 (três) anos, do que exsurge
clara a inocorrência da prescrição qüinqüenal.

Aduz, mais, que, na verdade, somente em
25 de setembro de 2002, quando fez uma nova
radiografia e a apresentou a outro dentista, é que
tomou conhecimento dos danos que lhe foram
causados e que são objeto do pleito em tela.

Postula, assim, a apelante, ao final, o
provimento do presente recurso para que seja
afastada a prescrição declarada pela sentença
hostilizada, com o conseqüente retorno dos autos
à instância de origem para que o processo tenha
seu curso regular, com enfrentamento do mérito.

O recurso foi respondido pelo apelado,
consoante contra-razões de f. 85/92, batendo-
se pela confirmação da sentença. 

Não houve preparo, porquanto a apelante
litiga sob os benefícios da gratuidade judiciária.

Conheço da apelação, presentes suas
condições de admissibilidade. 

Antes de adentrar propriamente o mérito
recursal, cumpre registrar que os serviços presta-

dos pelos profissionais liberais, consoante reitera-
da jurisprudência, especialmente do STJ, são
regulados pelas disposições do CDC. A única
ressalva que a legislação consumerista faz em
relação aos serviços dessa natureza se encontra
no § 4º do art. 14. 

Assim: 

A legislação de consumo abrange os
serviços prestados pelos profissionais liberais,
mas os exclui da responsabilidade objetiva. É de
se observar que esse tratamento diferenciado
dispensado aos profissionais liberais, incluindo
os médicos e, por óbvio, também os odon-
tólogos, deriva da natureza intuitu personae dos
serviços prestados e da confiança neles deposi-
tada pelo cliente. Mas o art. 27 do CDC estab-
elece a prescrição por fato do produto ou do
serviço, iniciando-se a contagem do prazo do
conhecimento do dano e de sua autoria.

Nesse sentido, decidiu o STJ, no REsp
731078-SP, de que foi Relator o Ministro Castro
Filho, consoante ementa abaixo transcrita: 

Recurso especial. Erro médico. Cirurgião plás-
tico. Profissional liberal. Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor. Precedentes.
Prescrição consumerista. 
- I - Conforme precedentes firmados pelas
Turmas que compõem a Segunda Sessão, é de
se aplicar o Código de Defesa do Consumidor
aos serviços prestados pelos profissionais libe-
rais, com as ressalvas do § 4º do art. 14.
- II - O fato de se exigir comprovação da culpa
para poder responsabilizar o profissional liberal
pelos serviços prestados de forma inadequada
não é motivo suficiente para afastar a regra de
prescrição estabelecida no artigo 27 da legis-
lação consumerista, que é especial, em
relação às normas contidas no Código Civil. 
Recurso especial não conhecido. 

No mesmo sentido, decidiu o extinto
TAMG, no Agravo de Instrumento nº 469.245-1,
da Comarca de Juiz de Fora, de que foi Relator
hoje o Des. Dídimo Inocêncio, in verbis: 

Ementa: Erro médico - Código de Defesa do
Consumidor - Aplicabilidade - Preclusão -
Inocorrência. 
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- A responsabilidade civil do médico é subjeti-
va, regendo-se pelo art. 14, § 4º, do Código
de Defesa do Consumidor. 
- Nos casos de erro médico, o termo inicial
para o prazo prescricional se dá quando da
ciência da irreversibilidade do dano. 
- Não tendo sido apurado o vínculo entre o
médico e o nosocômio, a legitimidade passiva
deverá ser examinada na instrução do feito.

Assim, não restando dúvida quanto à
aplicabilidade, in casu, do art. 27 do CDC, passo
ao exame da prejudicial de mérito, para aferição da
ocorrência ou não da prescrição declarada pela
sentença hostilizada.

Prescrição. 

Dispõe o art. 27 do CDC:

Art. 27 - Prescreve em 5 anos a pretensão à
reparação pelos danos causados por fato do
produto ou da prestação de serviço prevista
na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a
contagem do prazo a partir do conhecimento
do dano e de sua autoria. 

Como bem observou o digno Magistrado
sentenciante:

... pela própria narrativa da autora em sua
exordial é evidente que o seu conhecimento
da afirmada irregularidade ou defeito no trata-
mento realizado, principalmente em razão de
detectadas deformidades produzidas, ocorreu
após período de 03 anos e 7 meses do início
da prestação do serviço odontológico, havido
no final do ano de 1994.

De fato, a apelante, à f. 02 de sua inicial,
assim se expressa: 

... Após três anos e sete meses de tratamento,
a autora, inconformada com a demora, impres-

sionada com a falta de resultado e perplexa em
face das modificações ocorridas para pior,
resolveu obter opinião de outro profissional da
respectiva área. 

E acrescenta, a seguir: 

A requerente foi submetida a uma análise pelo
especialista em ortodontia, Dr. José Castilho de
Paula Reis, o qual manifestou a necessidade de
se fazer, novamente, outra intervenção ortodôn-
tica. Assim, foi realizado tal procedimento, e, logo
depois, colocou-se aparelho de contenção para
estabilizar o caso, proporcionando, assim, um
pouco de conforto à requerente.

Ora, considerando que a apelante, con-
forme sua própria alegação, iniciou o tratamento
com o apelado no final de 1994 e, passados 03
anos e sete meses, veio a tomar conhecimento
do alegado erro odontológico, dispondo de um
prazo de 05 anos para acionar a parte contrária,
deveria tê-lo feito até o final de 2003, à falta de
previsão da data exata em que se iniciou o men-
cionado atendimento odontológico. No entanto,
como se vê do documento de f. 34, a ação em
tela somente foi ajuizada em 25 de maio de
2005, quando já inapelavelmente fulminada pela
prescrição; daí o acerto da r. sentença hostiliza-
da, ao extinguir o feito com resolução do mérito,
na forma do art. 269, IV, do CPC.

À vista do exposto, nego provimento à
apelação.

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores José Antônio Braga e
Osmando Almeida.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - PARCELAS PAGAS - RESTITUIÇÃO IMEDIATA - TAXA DE

ADMINISTRAÇÃO - PERCENTUAL CONTRATADO - MANUTENÇÃO

Ementa: Consórcio. Ação de restituição de parcelas pagas. Data. Taxa de administração.

Percentual contratado mantido. 
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Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª
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 AO
RECURSO.

Belo Horizonte, 6 de dezembro de 2006.
- Batista de Abreu - Relator. 

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Batista de Abreu - Rosemari
Serafim ajuizou ação anulatória de cláusula con-
tratual c/c restituição de parcelas pagas em face
de Monza (União) Administradora de Consórcios
Ltda., alegando que aderiu ao Grupo 902,
adquirindo a Cota 178, para aquisição de um
veículo, tendo pago quatro das noventa e cinco
parcelas; que, com a mudança da empresa
administradora do grupo consorcial, pleiteou sua
desistência tácita do referido plano de consórcio;
que nula é a cláusula que estabelece a taxa de
administração total do plano em 14% do valor do
crédito, fixando-a em 10%, nos termos dos art. 42
do Decreto-lei nº 70.951/72, para que seja o valor
pago devolvido integralmente, visando evitar
qualquer conduta abusiva como ataque ao equi-
líbrio social; que, por ser norma infraconstitu-
cional, não merece guarida a parte do regula-
mento que veda a devolução corrida das parce-
las, principalmente por referir-se a cláusula iníqua
e de conteúdo eminentemente leonino, causando
o enriquecimento ilícito da administradora.

Em contestação apresentada às f. 18/29,
a União Administradora de Consórcios S/C Ltda.
sustenta, em apertada síntese, que a pretensão
da autora de receber em restituição a importân-
cia maior do que pagou não pode prevalecer em
face dos próprios termos contratuais; que existe,
sim, no contrato a previsão de atualização do
valor pago, para restituição após o encerramen-
to do grupo, sendo que a restituição do crédito
sem impor a condição contratual de aguardar o
encerramento do grupo se mostra injusta para
com os demais participantes do grupo; que do
valor a ser restituído deve ser deduzida a taxa
de adesão, taxa de administração de 14%,
seguro de vida em grupo e multa; que os juros
de mora legais são de 0,5% ao mês, e não o
percentual pedido na inicial, devendo iniciar sua
contagem após a citação, nos termos do art. 219
do CPC, não sendo este o caso de aplicação de
juros compensatórios. Por fim, sustenta que a
autora abandonou o grupo e ainda não foi subs-
tituída, causando, assim, prejuízo aos demais
participantes.

Impugnação à contestação, às f. 53/58. 

A sentença de f. 62/67 julgou parcialmente
procedentes os pedidos para condenar o
requerido a restituir à requerente todas as parce-
las pagas, atualizadas monetariamente pelos
índices da Corregedoria de Justiça de Minas
Gerais, a partir da data em que foram desembol-
sadas, acrescidas de juros de mora de 12% ao
ano, a partir da inadimplência, decorridos seis
meses da intimação da decisão, devendo ainda
ser excluídos os valores relativos aos seguros e
à taxa de administração. 

- A restituição dos valores pagos ao consorciado desistente deve ser imediata, e não após certo
decurso de prazo, uma vez que, sempre que um consorciado desiste do plano, a adminis-
tradora o substitui, livrando-se de qualquer prejuízo decorrente da desistência daquele. 

- Livremente contratada a taxa de administração de grupo consorcial, deve prevalecer o per-
centual acertado quando não demonstrado qualquer fato relevante que possa ensejar a nuli-
dade da cláusula que o prevê, cuja taxa está dentro do que é normalmente cobrado pelas
demais administradoras.

APELAÇÃO CÍVEL N° 2.0000.00.494608-7/000 - Comarca de Uberlândia - Apelante: Rosemari
Serafim - Apelada: União Administradora de Consórcios S/C Ltda. - Relator: Des. BATISTA DE ABREU 
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Rosemari Serafim, irresignada, interpôs
recurso de apelação pretendendo a reforma par-
cial da sentença, alegando não se conformar com
a parte que determinou que a devolução dos valo-
res pagos ocorra somente seis meses da inti-
mação da decisão, o que fere o CDC e o Código
Civil, além de julgados deste Tribunal. Aduz que as
partes não estão sendo tratadas e consideradas
em igualdade de condições, sendo que a apelada,
retendo este valor por determinado período, estará
locupletando-se indevidamente ou sem justa
causa, devendo ser devolvido imediatamente.
Alega que o consumidor, em relações como a pre-
sente, é hipossuficiente, devendo o Estado con-
tribuir diretamente para o asseguramento de seus
direitos, além de que prejuízo algum sofreria a
apelada com a devolução imediata dos valores
pagos. Pleiteia, ao final, a reforma da sentença
para que seja a apelada condenada à devolução
de imediato, além de ser reduzido o percentual da
taxa de administração para 10%. 

Sem contra-razões. 

Razão em parte assiste à apelante, visto
que, como venho me posicionando em julgados
assemelhados a este, a devolução dos valores
pleiteados na inicial deve ser feita de imediato, e
não após certo decurso de tempo, conforme deci-
dido em primeiro grau de jurisdição, uma vez que
sempre que um consumidor desiste do plano a
administradora o substitui, livrando-se de qualquer
prejuízo decorrente da desistência da apelante.

Entendo que a previsão contratual nesse
sentido, que prevê a devolução das parcelas
pagas ao consorciado desistente somente após o
encerramento do grupo, pode importar em onerosi-

dade excessiva à ora apelante, considerando,
ainda, no caso dos autos, que o grupo é de cem
meses, sendo necessária uma espera exagerada
para a consorciada que desistiu logo após paga a
quarta parcela, o que também foi observado pela
sentença objurgada. Porém, uma vez verificado o
desequilíbrio contratual nesse sentido, não vejo o
porquê de se estipular um prazo para o consórcio,
que, de todo modo, deverá providenciar a restitui-
ção antes do encerramento do grupo. 

Assim, data venia, não pode prevalecer a
r. sentença quanto a este aspecto. 

Por outro lado, quanto ao valor da taxa de
administração, foi esta livremente contratada pela
apelante, em 14%, e nesse percentual deve per-
manecer, pois que não demonstrado qualquer fato
relevante que possa ensejar a nulidade da cláusu-
la que o prevê, além do que, como bem salientou
o ilustre Sentenciante, tal percentual está dentro do
que é normalmente cobrado no mercado. 

Assim sendo, dou parcial provimento ao
recurso para, reformando em parte a r. sen-
tença de primeiro grau, determinar que a resti-
tuição dos valores pagos seja feita de imediato,
mantendo-a quanto a tudo mais. 

Custas do recurso principal, pela apelante,
observado o disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores José Amancio e Sebastião
Pereira de Souza. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO PAR-
CIAL AO RECURSO. 

-:::-

ADVOGADO - RESPONSABILIDADE CIVIL - CLIENTE E CAUSÍDICO - RELAÇÃO JURÍDICA -
OBRIGAÇÃO DE MEIO - INSUCESSO NA DEMANDA - AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA -

INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO

Ementa: Ação de indenização c/c rescisão de contrato. Responsabilidade civil do advogado.
Obrigação de meio. Comprovação de culpa. Inocorrência.

- A relação jurídica entre cliente e advogado institui o que se denomina obrigação de meio, na
qual o próprio conteúdo da prestação nada mais exige do que o emprego de meios adequados,
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Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª
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, NO
MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2006.
- Cláudia Maia - Relatora. 

Notas taquigráficas 

A Sr.ª Des.ª Cláudia Maia - Trata-se de
recurso de apelação interposto por Daniel
Vicente Cassemiro e sua mulher contra sen-
tença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da
Comarca de Belo Horizonte que, nos autos de
ação de indenização c/c rescisão de contrato
ajuizada pelos ora apelantes em face de José
Eduardo Corrêa de Araújo e outros, julgou
improcedentes os pedidos iniciais. 

Nas razões recursais, f. 708/723, os
apelantes aduzem que, pela análise das causas
motivadoras da extinção do Processo nº
024.01.014.403-8, restaria nítido que os procu-
radores deram causa à extinção do feito. Narram
que o feito foi extinto em 26.09.03 por falta de
diligência dos patronos da empresa e, ainda, que
tal fato foi omitido dos autores. Invocam a apli-
cação do art. 927 c/c com os arts. 186 e 944 do
Código Civil atual para justificar o dever de ind-

enizar. Tecem comentários a respeito da respon-
sabilidade civil do advogado. Asseveram que,
mesmo após ter havido a extinção do feito e não
ter prestado qualquer comunicação aos autores,
os patronos da ré permaneceram cobrando
pelos serviços. Requerem o provimento do
recurso, a fim de que seja reformada a sentença,
condenando os apelados ao pagamento de R$
12.576,66 (doze mil quinhentos e setenta e seis
reais e sessenta e seis centavos).

O apelado José Eduardo Corrêa de
Araújo apresenta contra-razões recursais às f.
727/729, sustentando nunca ter participado do
processo e ter-se desligado da Associação
Nacional de Mutuários e Moradores, em 7 de
novembro de 2000.

A Associação de Mutuários e Moradores
das Regiões Sul e Sudeste do Brasil também
apresenta contra-razões recursais às f. 731/750.
Preliminarmente, sustenta que o recurso não
deveria ser conhecido, tendo em vista a inépcia da
peça recursal. Afirma, ainda, ter havido inovação
dos pedidos em sede recursal. No mérito, asse-
vera, em suma, que não houve qualquer conduta
ilícita dos advogados da apelada e que não ficou
comprovada a culpa pelo insucesso da ação. 

É o relatório. 

Primeiramente, cumpre afastar as preli-
minares levantadas pelo apelado, visto que não
se vislumbra qualquer irregularidade nas razões
recursais apresentadas. Pelo contrário, a peça

sem que se indague sobre o seu resultado. Em conseqüência, a responsabilidade do advoga-
do é circunscrita ao dever geral de diligência, devendo ser envidados todos os esforços no
sentido de melhor zelar pelos interesses do cliente, independentemente do sucesso ou
insucesso da demanda. É com base nessas diretrizes que o cliente só poderá responsabilizar
o advogado provando que ele obrou com dolo ou culpa. No caso dos autos, a conduta prati-
cada pelos advogados demonstra que não fora praticado nenhum descuido injustificável apto
a ensejar o dever de indenizar. Ao revés, o que se constata é que os procuradores se empe-
nharam no sentido de dar prosseguimento ao feito, adotando conduta diligente e cuidadosa. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.04.198150-7/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelantes:
Daniel Vicente Cassemiro e sua mulher - Apelados: José Eduardo Corrêa de Araújo, em causa
própria; Associação de Mutuários e Moradores das Regiões Sul e Sudeste do Brasil, nova denomi-
nação de ANMM - Associação Nacional de Mutuários e Moradores; Antônio Augusto Rosolen Júnior -
Relatora: Des.ª CLÁUDIA MAIA
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encontra-se bem organizada e dividida em tópi-
cos, possibilitando perfeitamente, a partir da nar-
ração dos fatos, a compreensão da conclusão.

Da mesma forma, não merece acolhida o
pedido de inadmissibilidade do recurso em vir-
tude da formulação de pedido não compreendido
na inicial, haja vista que tal questionamento não
constitui pressuposto para o seu conhecimento. 

Presentes os pressupostos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso. 

A sentença não está a merecer qualquer
reparo. 

Trata a espécie de ação de indenização
ajuizada pelos ora apelantes em face dos apela-
dos, através da qual se discute a responsabilidade
civil dos procuradores da ANMM - Associação
Nacional de Mutuários e Moradores pelos atos
praticados no Processo nº 024.01.014.403-8. 

Em sede recursal, narram os apelantes
que o feito foi extinto em 26.09.03 por falta de
diligência dos patronos da associação e, ainda,
que tal fato foi omitido dos autores. Aduzem que
os referidos procuradores deram causa à
extinção do feito e invocam a aplicação do art.
927 c/c com os arts.186 e 944 do Código Civil
atual para justificar o dever de indenizar. 

Como se pode ver, para o deslinde da con-
trovérsia instalada nos autos, urge fazer uma
abordagem do enquadramento da responsabili-
dade do advogado no ordenamento jurídico pátrio.

Baseando-se na separação entre a
responsabilidade civil em sentido estrito e a
responsabilidade civil negocial, não resta dúvida
de que a obrigação de reparar os danos discutida
nos presentes autos figura nessa última modali-
dade, pois se funda na preexistência de uma
relação jurídica entre o advogado e o cliente. 

Aobrigação de indenizar oriunda da respon-
sabilidade negocial tem por pressuposto o inadim-
plemento de um negócio jurídico, ou seja, a prática

de um ato ilícito relativo, cuja previsão legal se
encontra nos arts. 389 a 420 do Código Civil.

A relação jurídica entre cliente e advogado
institui o que se denomina obrigação de meio, na
qual o próprio conteúdo da prestação nada mais
exige do que o emprego de meios adequados,
sem que se indague sobre o seu resultado.

Por se tratar de obrigação de meio, a
responsabilidade do advogado é circunscrita ao
dever geral de diligência, devendo assim ser
empregados todos os esforços no sentido de me-
lhor zelar pelos interesses do cliente, independen-
temente do sucesso ou insucesso da demanda.

Em outras palavras, o advogado não se
obriga a vencer a demanda, mas a bem defen-
der o interesse de seu cliente; por isso fará jus
aos honorários mesmo não tendo êxito na lide. 

Pertinente é a lição de Sílvio de Salvo
Venosa, em texto captado pela internet, “A
responsabilidade civil dos advogados”, no site
<www.societario.com.br>, e citado no julgamento
da Apelação nº 2.0000.00.436929-1/000, de rela-
toria do Desembargador Eduardo Mariné da
Cunha, publicada em 10.09.2004; se não, veja-se:

No tocante à responsabilidade do advogado,
entre nós ela é contratual e decorre especifi-
camente do mandato. As obrigações do advo-
gado consistem em defender a parte em juízo
e dar-lhe conselhos profissionais. A respon-
sabilidade do advogado, na área litigiosa, é
de uma obrigação de meio. Nesse diapasão,
assemelha-se à responsabilidade do médico
em geral. O advogado está obrigado a usar
de sua diligência e capacidade profissional na
defesa da causa, mas não se obriga pelo
resultado, que sempre é falível e sujeito às
vicissitudes intrínsecas ao processo.

Com base nessas diretrizes, é que o
cliente só poderá responsabilizar o advogado
provando que ele obrou com dolo ou culpa. 

A Lei 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil), em seu art.
32, é expressa no sentido de que o advogado é
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responsável pelos atos que, no exercício profis-
sional, praticar com dolo ou culpa.

Ainda, o Código de Defesa do
Consumidor, especificamente no § 4º do art. 14,
trata da responsabilidade do profissional liberal,
prescrevendo que: “a responsabilidade pessoal
dos profissionais liberais será apurada medi-
ante a verificação de culpa”. 

Na linha de entendimento sufragada pelo
Superior Tribunal de Justiça, 

cumpre ressaltar que a Lei nº 8.906/94, que é
lei especial e posterior ao CDC, não entra em
conflito com as disposições da legislação que
regem as relações de consumo, in casu, a
prestação de serviços advocatícios (REsp
364.168/SE, Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j.
em 20.04.2004, DJU de 21.06.2004). 

Portanto, o êxito da demanda
ressarcitória é vinculado à comprovação dos
seguintes requisitos: a) dolo ou culpa do agente,
consubstanciada pela ação ou omissão volun-
tária, bem como negligência, imprudência ou
imperícia; b) existência de dano; c) relação de
causalidade entre o comportamento do agente e
o dano causado. Ausentes qualquer um desses
elementos, impõe-se a inviabilidade do pleito
indenizatório.

Nos termos do art. 186 do CC, ao autor
incumbe a prova do dano, do ato antijurídico do
agente e do nexo causal entre tais elementos. 

A um exame atento dos atos processuais
praticados nos autos da ação objeto de dis-
cussão, vislumbra-se que a extinção do feito
não ocorreu por culpa dos advogados, ao con-
trário do que sustenta a apelante. 

Como já enfatizado, a culpa na presente
hipótese subsume-se a uma atuação com gros-
seira falta de cautela, com descuido injustificável
ao homem normal. Como substrato final da
culpa, tem-se a falta de cautela, atenção, diligên-
cia ou cuidado. Sem isso, não se pode imputar o
fato ao agente a título de culpa, sob pena de se
consagrar a responsabilidade objetiva.

A conduta praticada pelos advogados nos
autos daquela ação demonstra que não houve
descuido injustificável, apto a ensejar o dever de
indenizar. Ao revés, o que se constata é que os
procuradores se empenharam no sentido de dar
prosseguimento ao feito, adotando conduta dili-
gente e cuidadosa. Prova disso é que pleitea-
ram o início da perícia, ao fundamento de que
litigavam sob o pálio da assistência judiciária
gratuita, e, ainda, interpuseram recurso de agra-
vo de instrumento contra a decisão que determi-
nou a baixa do feito ao arquivo.

A renúncia do prazo recursal, após a pro-
lação da sentença de extinção do feito por
abandono da causa, também não indica vio-
lação ao dever geral de diligência, pois, como
não houve resolução do mérito, ao pleitearem o
desentranhamento dos documentos, estavam
os advogados, na realidade, diligenciando no
sentido de ajuizar nova ação. 

Dessarte, fundando-se nesses aspectos,
percebe-se que não houve culpa dos advoga-
dos pela ocorrência da extinção do processo, o
que torna absolutamente improcedente o pleito
indenizatório. 

Com relação aos pedidos de devolução
das quantias pagas e à imposição de multa aos
apelados, vê-se que novamente razão não
assiste aos apelantes, já que, conforme restou
sobejamente demonstrado, a extinção prematu-
ra do feito não ocorreu por culpa dos advoga-
dos contratados. 

Em verdade, a rescisão do contrato veio
a ocorrer em virtude da inadimplência dos
apelantes no que concerne ao pagamento dos
valores mensais contratados, fato este confes-
sado na inicial, quanto aos meses de novembro
e dezembro de 2003. 

Decerto que o descumprimento do con-
trato apenas 2 (dois) meses após a extinção do
feito impediu o seu prosseguimento e, conse-
qüentemente, o ajuizamento da nova ação. 

Nesse sentido, colacionam-se arestos
deste egrégio Tribunal: 
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Ementa: Responsabilidade civil - Advogado -
Insucesso da demanda. - O profissional libe-
ral só responde por dolo ou culpa. A obrigação
do advogado é de meio. Seu dever é de
prestar assistência ao cliente, não lhe sendo
possível assegurar o êxito de sua atividade
(TJMG, Apelação Cível nº 2.0000.00.451311-
5/000, Rel. Des. José Affonso da Costa
Côrtes, j. em 07.04.2005, DJU de
11.05.2005). 

Ação de reparação de danos - Indenização
por danos materiais e morais - Desídia dos
advogados não configurada - Inexistência da
obrigação de indenizar. 
- O ônus da prova incumbe ao autor, quanto
ao fato constitutivo do seu direito (CPC, art.
333, I). 
- Se, de tal mister, ele não se desincumbiu
suficientemente, a declaração de impro-

cedência de seus pleitos torna-se inarredável
(TJMG, Apelação Cível nº 2.0000.00.436929-
1/000, Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha, j.
em 13.08.2004, DJU de 10.09.2004). 

Diante do exposto, com respaldo nos princí-
pios do livre convencimento motivado e da funda-
mentação dos atos jurisdicionais, nego provimento
ao apelo, mantendo na íntegra a r. sentença.

Custas recursais, pelos apelantes. 

Votaram de acordo com a Relatora os
Desembargadores Eulina do Carmo Almeida e
Francisco Kupidlowski. 

Súmula - REJEITARAM PRELIMINARES
E, NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO. 

-:::-

MAGISTÉRIO - PROFESSOR - ESCOLA ESTADUAL - GRATIFICAÇÃO - INCENTIVO À
DOCÊNCIA - INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO - LICENÇA-SAÚDE - SUPRESSÃO - ILEGALI-
DADE - VERBA REMUNERATÓRIA - PAGAMENTO - FAZENDA PÚBLICA - CONDENAÇÃO -

JUROS DE MORA - FIXAÇÃO - TAXA - PERCENTUAL

Ementa: Administrativo. Servidor público. Magistério estadual. Gratificação de incentivo à
docência. Integração à remuneração. Supressão do pagamento durante licença-saúde.
Ilegalidade. Taxa dos juros acrescidos à condenação. Fazenda Pública. Verba remuneratória.

- Integra a remuneração do servidor do quadro de magistério estadual a gratificação de incen-
tivo à docência adquirida, sendo ilegal sua supressão em caso de licença para tratamento de
saúde.

- Os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas
remuneratórias devidas a servidor público, são fixados à taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. 

Reforma-se parcialmente a sentença, prejudicado o recurso voluntário.

APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO N° 1.0024.05.698378-6/007 - Comarca de Belo
Horizonte - Remetente: Juiz de Direito da 6ª Vara da Fazenda da Comarca de Belo Horizonte - Apelante:
Estado de Minas Gerais - Apelada: Maria das Dores Oliveira Maciel - Relator: Des. ALMEIDA MELO

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
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA,
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 9 de novembro de 2006.
- Almeida Melo - Relator.
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Notas taquigráficas

O Sr. Des. Almeida Melo - Conheço da
remessa oficial, nos termos do art. 475, I, do
Código de Processo Civil, e do recurso volun-
tário, porque atendidos os pressupostos de
admissibilidade.

A sentença de f. 63/67-TJ julgou proce-
dente o pedido inicial desta ação ordinária para
condenar o réu a restituir à autora os valores
descontados de sua remuneração, a título de
supressão dos biênios anteriormente incorpora-
dos aos seus vencimentos, bem como as diferen-
ças correspondentes aos qüinqüênios, corrigidos
monetariamente, a partir das datas em que as
parcelas deveriam ter sido pagas, e acrescidos
de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

O Estado de Minas Gerais, nas razões do
recurso de f. 71/80-TJ, sustenta que a gratifi-
cação de incentivo à docência, por se enquadrar
no conceito da gratificação de serviço, somente
deve ser recebida enquanto o servidor se
encontrar na regência de turma ou de aulas em
escola estadual, razão pela qual não é devida
em períodos de licença médica. Aduz que a Lei
Estadual nº 8.517/84 somente prevê a incorpo-
ração da gratificação aos proventos de aposen-
tadoria, após quatro anos de sua percepção. Diz
que os descontos ocorreram com base no poder
de autotutela da Administração.

A gratificação de incentivo à docência foi
instituída pela Lei Estadual nº 8.517/84 : 

Art. 2º - Fica instituída a gratificação de incen-
tivo à docência para o ocupante efetivo de
cargo da série de classes de professor e de
cargo de regente de ensino do Quadro do
Magistério Público do Estado. 
§ 1º - A gratificação de que trata este artigo
será concedida ao professor e ao regente de
ensino, que comprove: 
1 - estar na regência de turma ou de aulas em
escola estadual; 
2 - ter 2 (dois) anos de exercício na regência
de turma ou de aulas em escola estadual. 
§ 2º - Para o efeito do disposto no item 2 do
parágrafo anterior será considerado o tempo
de exercício na regência de turma ou de
aulas: 

1 - do professor e do regente de ensino, efeti-
vo ou convocado, em escola estadual; 
2 - do ocupante de cargo efetivo estadual de
professor ou de regente de ensino regular-
mente prestado em escola municipal ou
particular pelo cargo efetivo de que é titular. 
§ 3º - Não serão computados para o efeito do
disposto neste artigo os períodos de licenças e
afastamentos de qualquer natureza, bem como
o desempenho de outros encargos, ainda que
de magistério, diferentes do de ministrar aulas,
ressalvados os previstos no artigo 131 da Lei
nº 7.109, de 13 de outubro de 1977.

A norma transcrita assegura a percepção
da gratificação ao servidor do magistério estadual,
no exercício de regência de turma ou de aulas em
escola estadual, pelo lapso correspondente a dois
anos. 

É garantida, também, a integração da van-
tagem ao patrimônio jurídico e pessoal do servi-
dor, nos termos do art. 6º da referida lei estadual:

Art. 6º - A gratificação de incentivo à docência
concedida ao professor e ao regente de ensi-
no integra a remuneração do respectivo cargo,
incorporando-se aos proventos da aposenta-
doria, após 4 (quatro) anos de sua percepção. 

É irrelevante a discussão em torno do
dispositivo que veda a computação dos perío-
dos de licenças para a obtenção da gratificação
de incentivo à docência (§ 4º do art. 2º, na
redação da Lei Estadual nº 9.831/89), uma vez
que, no caso, trata-se da sustação do paga-
mento das gratificações anteriormente obtidas
pela apelada, que integram a remuneração e se
incorporam aos proventos da aposentadoria,
após 4 (quatro) anos de sua percepção (art. 6º). 

Logo, não se verifica autorização para a
supressão do pagamento do benefício conferi-
do ao servidor e integrante de sua remunera-
ção, em caso de licença para tratamento de
saúde, mas apenas o impedimento ao cômputo
do período de afastamento para a aquisição de
novos “biênios”. 

O art. 170 da Lei Estadual nº 869/52, que
contém o estatuto dos servidores públicos civis do
Estado de Minas Gerais, dispõe que, 
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quando licenciado para tratamento de saúde,
acidente no serviço de suas atribuições, ou
doença profissional, o funcionário receberá inte-
gralmente o vencimento ou a remuneração e
demais vantagens.

Portanto, é evidente o direito de a apelada
perceber a gratificação de incentivo à docência
integrada à sua remuneração, durante afastamen-
tos para tratamento de saúde, bem como de ter
restituídos os valores indevidamente descontados
dos seus vencimentos, referentes aos biênios dos
períodos em que se encontrava licenciada.

Nesse sentido, em casos idênticos, a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça: 

Administrativo. Magistério estadual. Incentivo à
docência e biênio. Supressão em virtude de
licença-saúde. Ilegalidade. - A gratificação,
paga ao servidor, a título de incentivo à produ-
tividade (pó-de-giz) e incentivo à docência
(biênio), embora a nomenclatura que lhes foi
conferida, se caracteriza efetivamente como
adicional compensador pelo exercício de ativi-
dades específicas e peculiares. Estas, uma vez
adquiridas, ex facto temporis - porque resul-
tantes de trabalho já prestado - por óbvio, não
podem ser objeto de corte pela Administração
Pública, nem mesmo em razão de afastamen-
to do servidor para tratamento de saúde, por
disponibilidade ou em decorrência da aposen-
tadoria (Apelação Cível nº 1.0024.04.404662-
1/002, Relator o Desembargador Geraldo
Augusto, DJ de 23.09.2005).

Magistério estadual. Gratificação de incentivo à
docência. Biênio. Incorporação. Possibilidade. -
Incorpora-se ao patrimônio do servidor o biênio
percebido por mais de quatro (04) anos ininter-
ruptos, não acarretando sua supressão o afasta-
mento por licença médica após cumprido tal
lapso temporal. Adquirido o direito à percepção
de biênio, não se admite a sua supressão em vir-
tude do afastamento do professor em decorrên-
cia de licença-saúde, tendo em vista a incorpo-
ração de tal gratificação na remuneração do
servidor (Apelação Cível nº 1.0024.03.028323-
8/001, Relator o Desembargador Belizário de
Lacerda, DJ de 11.08.2005). 

Direito administrativo. Professores da rede
estadual. Gratificação de incentivo à docência.
Biênio. Supressão. Ilegalidade. - As gratificações

de incentivo à docência (biênios) incorporam-se
aos vencimentos dos professores ou regentes
da sala de aulas, demonstrando-se ilegal o ato
que suprime tal vantagem durante afastamento
em virtude de licença médica (Apelação Cível nº
1.0024.03.039132-0/002, Relator o Desem-
bargador Audebert Delage, DJ de 10.05.2005).

Adiciono aos precedentes com ementas
transcritas acima, os seguintes: Apelações
Cíveis nºs 1.0024.04.311637-5/002, Relator o
Desembargador José Domingues Ferreira
Esteves, DJ de 02.09.2005; 1.0024.03.886995-
4/001, Relator o Desembargador Edivaldo
George dos Santos, DJ de 16.06.2005;
1.0024.03.964.737-5/001, Relator o
Desembargador Nilson Reis, DJ de 03.12.2004;
1.0024.03.988351-7/001, Relator o
Desembargador Caetano Levi Lopes, DJ de
27.08.2004; 1.0024.02.876910-7/001, Relator o
Desembargador Jarbas Ladeira, DJ de
20.08.2004;1.0024.03.101319-6/005, Relator o
Desembargador Eduardo Andrade, DJ de
06.08.2004; 1.0000.00.332825-9/000, Relator o
Desembargador Hyparco Immesi, DJ de
02.03.2004; 1.0000.00.331204-8/000, Relator o
Desembargador Schalcher Ventura, DJ de
06.02.2004; 1.0024.02.853363-6/001, Relator o
Desembargador Célio César Paduani, DJ de
19.12.2003, e 1.0000.00.222934-2/000, Relator
o Desembargador Cláudio Costa, DJ de
08.02.2002. 

Os juros moratórios acrescidos à conde-
nação foram fixados, na sentença, à taxa de 1%
ao mês, sem a observância do art. 1º-F da Lei
nº 9.494/97, que foi incluído pela Medida
Provisória nº 2.180-35, de 24.08.2001, verbis: 

Art. 1º-F. Os juros de mora, nas condenações
impostas à Fazenda Pública para pagamento
de verbas remuneratórias devidas a servidores
e empregados públicos, não poderão ultrapas-
sar o percentual de seis por cento ao ano.

A despeito da orientação de que os juros
moratórios são fixados no percentual de 1% ao
mês, quando se tratar de pagamento de
prestações de natureza alimentar, o Superior
Tribunal de Justiça, em seus julgados , a exemplo
do Recurso Especial nº 518.657/SC, Relator o



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 57, n° 179, p. 35-298, out./dez. 2006 209

Ministro Felix Fischer, DJ de 08.09.2003, p. 363;
dos Embargos de Declaração no Recurso
Especial nº 538.221/RS, Relator o Ministro
Hamilton Carvalhido, DJ de 21.06.2004, p. 265, e
do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento
nº 692.275/SC, Relator o Ministro Nilson Naves,
DJ de 06.02.2006, p. 387, somente tem afastado
a incidência da regra do art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, estabelecida pela Medida Provisória nº
2.180-35/2001, quando se trata de ação promovi-
da anteriormente à sua vigência: 

... a Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de
agosto de 2001, que acrescentou o art. 1º-F
ao texto da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de
1997, por ter natureza de norma instrumental
material, com reflexos na esfera jurídico-mate-
rial das partes, não se aplica aos processos
em curso. 

No caso, o pedido inicial foi distribuído
em 04.08.2005 (f. 20-TJ), quando já se encon-
trava em vigor a referida medida provisória. 

Em reexame necessário, reformo parcial-
mente a sentença apenas para fixar os juros de
mora à taxa de 0,5% ao mês, a partir da
citação, prejudicado o recurso voluntário. 

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Célio César Paduani e
Moreira Diniz. 

Súmula - REFORMARAM PARCIAL-
MENTE A SENTENÇA, PREJUDICADO O
RECURSO VOLUNTÁRIO.

-:::-

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - CASA PRÓPRIA - SISTEMA FINANCEIRO DE
HABITAÇÃO - COHAB/MG - INADIMPLEMENTO - RETOMADA DO IMÓVEL - RESCISÃO CON-

TRATUAL - ESBULHO - CARACTERIZAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RECONVENÇÃO -
INEXISTÊNCIA - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - IMPOSSIBILIDADE - CÓDIGO DE

DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE

Ementa: Reintegração de posse. Rescisão de contrato de promessa de compra e venda.
Inadimplência. Esbulho. Devolução das parcelas pagas.

- “Descumprindo a parte contrato administrativo de aquisição de moradia, firmado com o Poder
Público, consistente em ceder a terceiro o imóvel objeto do contrato, resulta caracterizado o
esbulho, ensejando a concessão da proteção possessória respectiva, não havendo falar em
devolução dos valores pagos, seja porque o pacto se deu anteriormente ao Código de Defesa
do Consumidor, seja porque a requerida já se beneficiou do uso do imóvel” (TJMG, Ap. nº
1.0024.97.106.250-0, Rel. Des. Lucas Sávio).

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0245.02.013246-1/001 - Comarca de Santa Luzia - Apelante:
Cohab/MG - Cia. de Habitação do Estado de Minas Gerais - Apelados: Colomy Veiga e sua mulher,
representados por curador especial - Relator: Des. ALVIM SOARES

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, incorporando neste o relatório
de fls., na conformidade da ata dos julgamentos
e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM DAR PROVIMENTO PARCIAL. 

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2006. -
Alvim Soares - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Alvim Soares - Conheço do
recurso interposto, visto que próprio, tempesti-
vo e devidamente preparado. 
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Perante a Terceira Vara Cível da
Comarca de Santa Luzia, a Companhia de
Habitação do Estado de Minas Gerais -
Cohab/MG ajuizou a presente ação de rescisão
de contrato c/c reintegração de posse em face
dos aqui apelados Colomy Veiga e sua mulher,
Maria da Conceição Veiga, afirmando que
pactuou com os requeridos um contrato particu-
lar de promessa de compra e venda de um
imóvel, sendo que estes não honraram os com-
promissos assumidos quanto à amortização da
dívida, infringiram cláusula contratual ensejan-
do a retomada do imóvel e a conseqüente
rescisão do contrato pela caracterização do
esbulho possessório; juntou documentos. 

Citados por edital, após diversas tentati-
vas em vão, os réus, por meio de curador espe-
cial nomeado, ofertaram a contestação de f.
71/79-TJ, argüindo preliminar de prescrição e
requerendo a devolução dos valores pagos e a
antecipação de seus honorários. 

Após regular instrução, foi proferida a
decisão monocrática às f. 117/123-TJ, com
reconhecimento da procedência parcial do
pedido, declarando rescindido o contrato, deter-
minando a reintegração da autora na posse do
imóvel e que se restituam aos apelados 70%
das prestações pagas. 

Não se conformando com o decidido na
instância planicial, a requerente apresentou recur-
so de apelação de f. 124/137-TJ, alegando, preli-
minarmente, a nulidade da sentença, por entendê-
la extra petita, a impossibilidade de restituição das
parcelas pagas, uma vez que não há pedido ex-
presso em reconvenção e porque não pode o cu-
rador especial pleitear dita devolução; quanto ao
mérito, requereu a reforma do decisum no que tan-
ge à condenação a restituir os valores pagos pelos
apelados, visto que, ao seu entender, esse valor
deve ser revertido em perdas e danos em seu
favor, aplicando-se o princípio da compensação,
pois os apelados utilizaram o imóvel por mais de
dez anos; contra-razões às f. 146/150-TJ, baten-
do-se pela manutenção da sentença proferida. 

Data maxima venia, analisando percu-
cientemente os autos, cotejando a questão posta

em recurso com o decidido na instância singular,
tenho por razoável a irresignação sustentada
pela sociedade-apelante; a uma, porque
inaplicável o Código de Defesa do Consumidor
ao caso em comento, já que o presente contrato
de promessa de compra e venda fora firmado
anteriormente à vigência do referido diploma
legal; a duas, porque a restituição das
prestações pagas só pode vir por meio de recon-
venção, o que não ocorreu no caso sub examine.

Nesse diapasão, colhe-se da jurisprudên-
cia desta Corte: 

Compromisso de compra e venda.
Inadimplemento no pagamento das parcelas.
Legalidade da sentença que determinou a
rescisão do contrato e, por conseguinte, a rein-
tegração na posse. Impossibilidade de se
aplicar o CDC a contratos firmados antes de
sua vigência (TJMG, Ap. nº 1.0000.00.299.079-
4/000, Rel. Des. Brandão Teixeira).

Contrato de promessa de compra e venda.
Cohab/MG. Inadimplência. Rescisão do contrato.
Pedido de restituição das parcelas pagas em
contestação. Impossibilidade. - Na ação de
rescisão de contrato de promessa de compra e
venda de imóvel, ante a inadimplência do promi-
tente comprador, o pedido de restituição das
prestações pagas só pode ser feito através de
reconvenção. E, em razão de o pedido de
devolução das parcelas ter sido feito em sede de
contestação, a questão deve ser discutida em
ação própria. Apelação provida (TJMG, Ap. nº
1.0245.03.020425-0/001, Rel. Des. Eduardo
Andrade).

Possui tal avença aspectos circunstanciais
que afastam a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, porque a dita contratação não se
situa na seara das relações de consumo, mas sim
em âmbito especial delineado pela Lei nº 4.380/64,
com a redação que lhe deu a Lei nº 5.049/66, ati-
nente ao Sistema Financeiro de Habitação. 

Assim, evidente se revela a inexistência de
obrigação da apelante de devolver as prestações
pagas, mesmo porque a recorrida já se beneficiou,
por demais, do uso do imóvel, restando ressaltar
que desde a assinatura do contrato os apelados
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vinham usufruindo do imóvel, mesmo não pagan-
do as prestações decorrentes do contrato.

Nesse sentido, vem entendendo este
egrégio Tribunal de Justiça: 

... não cabe na espécie a devolução das parce-
las quitadas, como sentenciado, uma vez que,
embora se utilizando diariamente da coisa
alheia, os mutuários pararam de pagar as
prestações mensais, fato, aliás, não negado
por eles, não podendo ser beneficiados injus-
tamente (TJMG, Ap. nº 1.0000.00.242.482-
8/000, Rel. Aluízio Quintão). 

Ademais, a aplicação do art. 53 do Código
de Defesa do Consumidor não deveria ocorrer,
visto que o contrato questionado fora celebrado no
ano de 1987 e a Lei nº 8.078/90 só entrou em vigor
seis meses após sua publicação, ou seja, apenas
em 11.03.91; logo, em nome do princípio da
irretroatividade das leis, o CDC não é aplicado; in
casu, perfeitamente válida a perda dos valores que
já haviam sido pagos antes da rescisão contratual.

Da atenta leitura dos autos, conclui-se
que o Juiz decidiu não só sobre a reintegração
de posse, mas também impôs uma condenação
ao autor que não constitui objeto da lide, carac-
terizando a decisão como ultra petita. 

Da sabença jurídica que, em se tratando
de sentença ultra petita, segundo dominante
jurisprudência, não há de ser considerada nula,
bastando que seja reduzida aos limites do pedi-
do; em sede de reintegração de posse, o pedido
de indenização deve ser formulado e, não tendo
os réus reconvindo a ação, formulando pedido
de devolução das importâncias pagas, não cabe
ao juiz determiná-la, acatando alegações conti-
das apenas em sede de contestação. 

Assim ocorrendo, dispensando maiores
digressões dialéticas sobre o decisum, dou par-
cial provimento ao apelo recursal para decotar
da decisão guerreada a condenação da
apelante à restituição de 70% das prestações
pagas; no mais, deve pontificar o ato sentencial,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. 

Custas, na forma da lei. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Edivaldo George dos Santos
e Wander Marotta. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO PAR-
CIAL.

-:::-

TUTELA ANTECIPADA - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - CONVERSÃO - CAUTELAR - PRINCÍPIOS DA
FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - ART. 273, § 7º, DO

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APLICABILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA - LIMINAR -
REQUISITOS - INEXISTÊNCIA - NOTA PROMISSÓRIA - QUITAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA

- PROTESTO - REGULARIDADE - CONCESSÃO DA MEDIDA - IMPOSSIBILIDADE
- LITIGÂNICA DE MÁ-FÉ - NÃO-OCORRÊNCIA

Ementa: Agravo de instrumento. Ação cautelar de sustação de protesto. Fungibilidade e instru-
mentalidade das formas. Pedido liminar. Requisitos. Nota promissória. Ausência de prova de
quitação. Litigância de má-fé. 

- Aplicam-se ao nosso ordenamento jurídico os princípios da fungibilidade e da instrumentali-
dade das formas, de molde a garantir a efetiva prestação jurisdicional à parte. Em se tratando
de sustação de protesto, não se deve discutir se a medida tem natureza cautelar ou anteci-
patória, pois, conforme entendimento sedimentado no colendo STJ, é possível a suspensão
dos efeitos do protesto em casos específicos e excepcionais, sendo que a decisão de sustação
de protesto de título se insere no poder geral de cautela, previsto no art. 798 do Código de
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Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª
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, 14 de dezembro de 2006.
- Irmar Ferreira Campos - Relator. 

Notas taquigráficas 

Assistiu ao julgamento, pelo agravante, a
Dr.ª Marcela de Sá Botelho Sena. 

O Sr. Des. Irmar Ferreira Campos -
Preliminar de intempestividade. 

A parte agravada sustenta em sua con-
traminuta a intempestividade do presente recur-
so, ao argumento de que inexiste litisconsórcio
passivo na ação cautelar, não se devendo falar
em prazo em dobro para recorrer. 

Verifico que a irresignação da recorrida
não merece acolhida, uma vez que a tempes-
tividade deste agravo de instrumento é patente,

sem que se considere, para tanto, a contagem
de prazo em dobro. 

Ora, o dies a quo do prazo que o agra-
vante tinha para recorrer da decisão de f. 50/51
se iniciou em 26.09.06, data da juntada do man-
dado de citação aos autos, sendo que o prazo
de 10 dias para a interposição do agravo de
instrumento expirou em 06.10.06, dia em que
ocorreu o efetivo protocolo deste recurso. 

Além disso, é importante ressaltar que a
Comarca de Arcos goza dos dois dias previstos
na Resolução 412/2003, sendo, portanto, mani-
festamente tempestivo o presente agravo de
instrumento. 

Por tais razões, rejeito a preliminar de
intempestividade recursal e conheço do agravo de
instrumento, presentes os pressupostos de sua
admissibilidade.

Mérito. 

No mérito, entendo que assiste razão ao
agravante parcialmente. 

De início, ressalto que se deve atentar
para a aplicação em nosso ordenamento jurídi-
co dos princípios da fungibilidade e da instru-

Processo Civil. Dessa forma, para a concessão de liminar de sustação de protesto, impres-
cindível a confluência dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 

- O protesto é um direito do credor, que o exerce na tentativa de salvaguardar sua situação jurídica. 

- Se os documentos que instruem o processo não são hábeis para comprovar o cumprimento da
obrigação constante na nota promissória, não é possível a concessão da medida liminar de sus-
tação de protesto.

- A quitação de dívida representada por título cambial deve ser provada pela entrega do referi-
do título quitado ao devedor ou por recibo que designe o valor e a espécie da dívida quitada, o
nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com assinatura
do credor, ou do seu representante. 

- No caso sob exame, não há falar em condenação por litigância de má-fé, pois inexiste nos autos
qualquer prova de que a parte agravada tenha praticado um dos atos elencados no art. 17 do CPC.

AGRAVO N° 1.0042.06.017117-2/001 - Comarca de Arcos - Agravante: Cleder Gaspar da Silva -
Agravado: Brisolo Calcário Agrícola Ltda. - Relator: Des. IRMAR FERREIRA CAMPOS 
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mentalidade das formas, de molde a garantir a
efetiva prestação jurisdicional à parte. 

Como conseqüência da aplicação de tais
princípios, restou acrescentado ao art. 273 do
CPC pela Lei nº 10.444/02 o § 7º, que permite ao
juiz deferir medida cautelar incidental ao proces-
so, desde que presentes os pressupostos legais,
embora requerida a tutela antecipada pelo autor.

Sobre o tema, trago à colação a lição de
Theotonio Negrão: 

Nem sempre é fácil distinguir se o que o autor
pretende é tutela antecipada ou medida
cautelar. Aliás, o Min. Gomes de Barros afir-
ma, peremptoriamente, que não vê diferença
teleológica entre uma e outra (RSTJ
152/120). Por isso, o § 7º, acertadamente,
passou a admitir a fungibilidade das duas pre-
tensões, de modo a permitir ao juiz a conver-
são do pedido de tutela antecipada em medi-
da cautelar (Código de Processo Civil. 35. ed.
São Paulo: Saraiva, 2003, p. 360).

Nelson Nery também discorre sobre a
matéria: 

Quando o autor fizer pedido de antecipação
de tutela, mas a providência requerida tiver
natureza cautelar, não se pode indeferir o
pedido de tutela antecipada por ser inadequa-
do. (...) A recíproca é verdadeira. Caso o autor
ajuíze pedido de natureza cautelar, mas o juiz
verifique ser o caso de tutela antecipada,
deverá transformar o pedido cautelar em
pedido de tutela antecipada (Código de
Processo Civil comentado. 7. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2003, p. 652-653). 

Não se discute aqui se a medida tem
natureza cautelar ou antecipatória, pois, con-
forme entendimento sedimentado no colendo
STJ, é possível a suspensão dos efeitos do
protesto em casos específicos e excepcionais,
sendo que a decisão de sustação de protesto de
título se insere no poder geral de cautela, pre-
visto no art. 798 do Código de Processo Civil. 

Nesse sentido foi o entendimento esposa-
do pela eminente Ministra Nancy Andrighi, por
ocasião do julgamento de questão semelhante: 

Processual civil. Recurso especial. Cautelar
de sustação de protesto. Efetivação do
protesto. Suspensão dos seus efeitos.
Possibilidade. Poder geral de cautela e fungi-
bilidade entre as medidas cautelares e as
antecipatórias dos efeitos da tutela. 
- O princípio da fungibilidade entre as medi-
das cautelares e as antecipatórias dos efeitos
da tutela confere poder ao juiz para deferir
providência de natureza cautelar, a título de
antecipação dos efeitos da tutela. 
- Segundo o entendimento do STJ: (i) é pos-
sível a suspensão dos efeitos dos protestos
quando há discussão judicial do débito; (ii) a
decisão cautelar de sustação de protesto de
título insere-se no poder geral de cautela, pre-
visto no art. 798 do CPC; e (iii) a sustação de
protesto se justifica quando as circunstâncias
de fato recomendam a proteção do direito do
devedor diante de possível dano irreparável,
da presença da aparência do bom direito e
quando houver a prestação de contracautela. 
- De acordo com o poder geral de cautela e o
princípio da fungibilidade entre as medidas
cautelares e as antecipatórias dos efeitos da
tutela, o perigo de dano pode ser evitado com
a substituição da sustação do protesto pela
suspensão dos seus efeitos, se o protesto já
tiver sido lavrado na pendência da discussão
judicial do débito. Recurso especial provido
(REsp 627.759/MG - Rel.ª Min.ª Nancy
Andrighi - 3ª T. - j. em 25.04.2006 - DJ de
08.05.2006, p. 198).

Sobre o assunto, ressalto ainda a pre-
ciosa lição de Araken de Assis, segundo a qual: 

A toda evidência, o equívoco da parte em
pleitear sob forma autônoma providência
satisfativa, ou vice-versa, não importa inade-
quação procedimental, nem o reconhecimen-
to do erro, a cessação da medida porventura
concedida. E isso, porque existem casos em
que a natureza da medida é duvidosa, suge-
rindo ao órgão judiciário extrema prudência
ao aplicar distinções doutrinárias, fundamen-
talmente corretas, mas desprovidas de efeitos
tão rígidos (Fungibilidade das medidas inomi-
nadas cautelares e satisfativas, in Revista de
Processo, v. 25, nº 100, out./dez. 2000, p. 52).

Diante disso, no caso em comento, não
há falar em utilização de meio inadequado para
pleitear a liminar de sustação de protesto, uma
vez que a discussão acerca do caráter acaute-
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latório ou satisfativo dessa medida é irrelevante,
devendo o julgador prestar a tutela jurisdicional
sem se prender a formalismos exacerbados.

Apesar de o agravante sustentar que a
ação cautelar de sustação de protesto maneja-
da pela parte autora, ora agravada, perdeu seu
objeto em razão de o protesto já haver sido
realizado, comungo do entendimento de que,
mesmo com a ocorrência do protesto, pode o
magistrado deferir a suspensão provisória dos
efeitos do protesto porventura realizado, já que
tal postura se coaduna com o princípio da
instrumentalidade das formas. 

Assentadas tais premissas, cabe agora
analisar se o protesto realizado pelo agravante,
detentor do título de crédito emitido pela parte
agravada, foi regular ou não. 

O protesto é um direito do credor, que o
exerce na tentativa de salvaguardar sua situa-
ção jurídica. É o que se depreende dos ensina-
mentos de Amador Paes de Almeida: 

A lei assegura ao titular do direito uma série
de meios que tornem efetivo o seu exercício.
Alguns desses meios podem ser utilizados
antes que ocorra qualquer violação do direito,
outros devem ser utilizados na ocorrência
desse fato. Visando à conservação e ressalva
do direito, surge o protesto, que pode ser con-
ceituado como o ato formal extrajudicial que
objetiva conservar e ressalvar direitos. Daí
dizer o eminente Pontes de Miranda que ‘o
protesto era, e é, ato formal, pelo qual se sal-
vaguardam os direitos cambiários, solene-
mente feitos perante oficial público’. 
(...) 
Na realidade, o protesto é, antes de tudo, o
elemento que positiva o não-cumprimento da
obrigação cambial, caracterizando a mora do
devedor. Mora não é senão o retardamento
do cumprimento da obrigação (Teoria e práti-
ca dos títulos de crédito. São Paulo: Saraiva,
1976, p. 177-178). 

Não difere o entendimento do eminente
comercialista Fran Martins, que, inclusive, ressalta
o fato de que a realização do protesto depende
fundamentalmente da vontade do credor:

Convém, entretanto, esclarecer que o
protesto cambial não cria direitos. Meio de
prova especialíssimo, próprio dos títulos cam-
biários, ele apenas atesta um fato, a falta ou
recusa do aceite ou do pagamento. É um ato
facultativo, que o detentor da letra praticará
ou não, de acordo com a sua vontade, apesar
de algumas vezes se falar em protesto obri-
gatório. 
(...) 
Direito do portador, o protesto, entretanto, só
poderá por ele ser exercido se existirem
causas que o justifiquem. As principais
causas são a falta ou recusa do aceite ou do
pagamento, que o protesto se destina a com-
provar (Títulos de crédito. 11. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1995, v. 1, p. 271).

Sendo o protesto, portanto, direito do cre-
dor e em se configurando uma de suas causas,
que, na hipótese em julgamento, foi a falta de
pagamento, qualquer suspensão dos efeitos do
mesmo só deve ser feita havendo razões muito
fortes para se supor a ocorrência de irregulari-
dades na conduta do credor. 

In casu, pode-se afirmar que não resta con-
figurado o fumus boni iuris necessário à concessão
da medida liminar de sustação de protesto.

Isso porque os documentos de f. 35/39
não são hábeis para comprovar o pagamento da
nota promissória, cuja cópia se encontra à f. 63.

Analisando o título de crédito supramen-
cionado e as razões recursais do agravante,
observo que o endosso em preto feito por
Sebastião Veloso da Silva em favor do recorrente
configura verdadeiro endosso póstumo, com
efeitos de cessão civil, já que se deu após o prazo
para o protesto.

Sobre o endosso tardio ou póstumo,
Wille Duarte Costa explica: 

Assim sendo, se o endosso é dado após o
vencimento, mas antes do protesto ou antes
de findar-se o prazo para se fazer o protesto,
o seu efeito é o mesmo do endosso anterior.
Se dado após tal período, o seu efeito é de
uma cessão ordinária de crédito e o direito do
endossatário não é autônomo, mas derivado
do direito do endossante (Títulos de crédito
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de acordo com o novo Código Civil. Belo
Horizonte: Editora Del Rey, 2003, p. 184-185). 

A respeito do prazo para realizar o
protesto do título de crédito por falta de paga-
mento, dispõe o art. 28 do Decreto 2.044/1908: 

A letra que houver de ser protestada, por falta
de aceite ou de pagamento, deve ser
entregue ao oficial competente, no primeiro
dia útil que se seguir ao da recusa do aceite
ou ao do vencimento, e o respectivo protesto,
tirado dentro de três dias úteis. 

No presente caso, o vencimento da nota
promissória de f. 63 se deu em 30 de agosto de
2004, sendo que o próprio endossatário, ora
agravante, reconhece à f. 05 que recebeu o
referido título, por meio de endosso, somente
no mês de agosto do ano de 2006, isto é, após
expirado o prazo para realização do protesto. 

Assim sendo, ocorreu verdadeira cessão
de crédito, que se encontra regulada nos arts.
286 e seguintes do novo Código Civil. 

É importante ressaltar que o fato de o
endosso em questão ter sido póstumo, pro-
duzindo efeitos de mera cessão de crédito, não
retira do credor a possibilidade de se utilizar do
protesto para configurar a mora do devedor, ou
seja, o prazo estabelecido no art. 28 do Decreto
2.044/1908 só deve ser respeitado para que o
endosso seja efetivamente cambiário, dotado
de autonomia. 

Mesmo considerando a perda da autono-
mia e abstração da nota promissória em
questão, permanece a existência do crédito,
sendo que o mesmo é transferido com todas as
suas limitações e defeitos. 

É possível, portanto, que se discuta inclu-
sive o negócio fundamental que originou a
emissão da cártula, qual seja aquele celebrado
entre a parte agravada, emitente da nota
promissória, e Sebastião Veloso da Silva, bene-
ficiário desse título. 

Acontece que, apesar de a parte autora,
ora agravada, se utilizar desse negócio para fun-

damentar seu pedido de sustação de protesto,
não demonstrou a plausibilidade do direito que
alega possuir, isto é, não demonstrou a quitação
da obrigação representada na nota promissória,
pelo menos em sede de cognição sumária.

Plausível significa razoável, aceitável,
admissível. Portanto, não basta, para que se
configure a “aparência do bom direito”, que o
direito alegado pelo devedor seja tutelado, em
tese, pela lei. Ao contrário, é necessário que o
devedor apresente pelo menos alguma prova
que faça supor, à primeira vista, que seus argu-
mentos têm fundamento e que, realmente, está
havendo ameaça a direito que possui. 

No caso em análise, as assertivas da
agravada encontram-se despidas de elemento
probatório robusto de que o protesto é indevido em
decorrência do pagamento da nota promissória.

A quitação de dívida representada por
título cambial deve ser provada pela entrega do
referido título quitado ao devedor ou por recibo
que designe o valor e a espécie da dívida quita-
da, o nome do devedor, ou quem por este
pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com
assinatura do credor, ou do seu representante
(art. 320, CC/2002). 

Se inexiste nos autos, por enquanto,
prova de tal quitação, não se vislumbra a
fumaça do bom direito, necessária à concessão
da medida liminar. 

Com efeito, apesar de existir o periculum
in mora, o fumus boni iuris não está presente,
devendo ser revogada a decisão vergastada
que deferiu a liminar pleiteada pela parte auto-
ra, ora agravada, e determinou a suspensão
provisória dos efeitos do protesto. 

O agravante pugna, ainda, pela conde-
nação da agravada em litigância de má-fé, ao
argumento de que esta sonegou informações
básicas ao MM. Juiz primevo. 

Contudo, nesse ponto, entendo que não
lhe assiste razão, pois não considero que
restou comprovada qualquer atitude da parte
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agravada que se enquadre nas hipóteses elen-
cadas no art. 17 do CPC. 

Com tais razões de decidir, dou parcial
provimento ao recurso, para revogar a medida
liminar concedida e rejeitar o pedido de conde-
nação da agravada em litigância de má-fé. 

Custas, ex lege. 

A Sr.ª Des.ª Márcia De Paoli Balbino - De
acordo. 

O Sr. Des. Lucas Pereira - De acordo. 

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR
E DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO. 

-:::-

AÇÃO DE COBRANÇA - LOCAÇÃO - ENCARGOS - DESGASTE NO IMÓVEL - VISTORIA -
LAUDO UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - TAXA DE CONDOMÍNIO - OBRIGAÇÃO DO

LOCATÁRIO - CONTRATO - TÉRMINO - PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO -
FIADOR - NÃO-ANUÊNCIA - DÍVIDA POSTERIOR - DESONERAÇÃO

Ementa: Cobrança. Locação. Desgaste. Imóvel. Vistoria. Unilateralidade. Impossibilidade.
Taxas condominiais. Pagamento. Obrigação. Locatário. Fiador. Contrato. Locação. Término.
Prorrogação. Desoneração. 

- Não tendo sido cientificados o locatário e os garantidores para acompanhar a elaboração do
laudo de vistoria final e sendo este realizado unilateralmente pela administradora do imóvel,
não se presta para lastrear as alegações de desgastes no imóvel locado. 

- Não sendo comprovado o pagamento das taxas condominiais referentes ao período de
locação, impõe-se a condenação do locatário no seu pagamento. 

- O fiador que não anui à prorrogação do contrato locatício por prazo indeterminado não pode
ser responsabilizado por dívida posterior a ela, por ser o instituto da fiança contrato benéfico,
não admitindo interpretação extensiva. Inteligência do art. 1.483 do Código Civil de 1916 e
Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0702.03.113387-0/001 - Comarca de Uberlândia - Apelante: Maria Inês
Galvão Lima - Apelados: José Ricardo Santos Rodrigues, sua mulher e outra - Relator: Des. JOSÉ
AMANCIO 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª
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 AO
RECURSO. 

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2006. -
José Amancio - Relator. 

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. José Amancio - Maria Inês
Galvão Lima apela da r. sentença proferida pela
MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da
Comarca de Uberlândia-MG, julgando parcial-
mente procedente a ação de cobrança ajuizada
contra José Ricardo Santos Rodrigues, Maria
Aparecida de Oliveira Rodrigues e Dalva dos
Santos Rodrigues, condenando-os no paga-
mento de R$ 170,63 (centro e setenta reais e
sessenta e três centavos), referentes aos
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encargos da locação inadimplidos, corrigidos
monetariamente pelos índices da tabela da
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de
Minas Gerais, acrescidos de juros de mora de
12% (doze por cento) ao ano, julgando
improcedentes os pedidos reconvencionais. 

Em face da sucumbência recíproca, con-
denou a autora-reconvinda no pagamento de
50% (cinqüenta por cento) das custas e despe-
sas processuais e dos honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) sobre o valor da conde-
nação, condenando os réus-reconvintes no
pagamento do restante das custas processuais
e dos honorários de 10% (dez por cento) sobre
o valor da condenação, ressalvada a con-
cessão da gratuidade de justiça. 

Aduz a apelante ser o laudo de vistoria
apto a gerar a cobrança dos reparos feitos no
imóvel locado, tendo sido realizado na presença
de duas testemunhas, estando corroborado pelo
amplo conjunto probatório trazido aos autos.

Sustenta estar comprovado não terem os
requeridos adimplido a totalidade dos valores
referentes às taxas condominiais. 

Pugna pela reforma do decisum. 

Contra-razões às f. 170/175. 

Conheço do recurso, presentes os pres-
supostos de admissibilidade. 

Mérito. 

Ao contrário do sustentado pela
apelante, não vislumbro motivos ensejadores
da reforma da r. sentença monocrática. 

O laudo de vistoria final, realizado de
forma unilateral pela administradora do imóvel,
não se presta a lastrear as alegações de des-
gaste no imóvel locado, porquanto deveriam ter
sido cientificados o locatário e os garantidores
para que acompanhassem a visita e pudessem,
eventualmente, registrar sua inconformidade
com as conclusões do vistoriador. 

Como bem ressaltou a MM. Togada sin-
gular: 

O ato de vistoria realizado sem a presença
dos requeridos não é apto a gerar a cobrança
pelos aludidos reparos. A despeito da ale-
gação da autora, não restou comprovado que
os requeridos foram comunicados para estar
presentes no dia da vistoria. Em relação ao
sintecamento do piso, insta acrescentar que
os defeitos já haviam sido constatados no ato
de vistoria inicial, assinada por ambas as
partes (f. 153).

Nesse ponto, saliente-se que o laudo ini-
cial, juntado pela autora às f. 22/25, encontra-se
rasurado, devendo ser considerado aquele
trazido pelos requeridos às f. 93/96. 

Quanto às taxas condominiais, examinan-
do-se os recibos de f. 72/81, verifica-se estarem
em aberto as parcelas vencidas nos meses de
março e maio de 2003, quando o inquilino ainda
era responsável pelo pagamento.

Assim, muito embora o recibo de f. 6 não
discrimine os valores pagos pelo marido da
apelante, é certo que se encontram incluídas tais
parcelas, devendo a r. sentença ser parcialmente
reformada para condená-lo no pagamento
dessas verbas.

No entanto, merece ressalva quanto à
responsabilidade dos fiadores pelo pagamento
desses valores, por não terem anuído quando da
conversão do contrato em prazo indeterminado. 

A cláusula contratual prevendo a respon-
sabilidade do fiador por tempo indeterminado,
ou seja, até a entrega das chaves, é írrita. 

Sendo a fiança contrato benéfico que não
admite interpretação extensiva (art. 1.483 do
Código Civil de 1916), não pode o fiador ser
responsabilizado perpetuamente por obri-
gações futuras resultantes da indeterminação
do contrato de locação. 

Desse modo, se o contrato por prazo
determinado se prorroga por prazo indetermina-
do, deixa o instituto da fiança de vigorar, por
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não se poder impor a permanência de alguém
numa relação jurídica contratual além do tempo
estipulado. 

No mesmo diapasão, a Súmula nº 214 do
Superior Tribunal de Justiça: “O fiador na
locação não responde por obrigações resul-
tantes de aditamento ao qual não anuiu”. 

E a jurisprudência: 

Civil. Locação. Fiança. Interpretação não
extensiva. Responsabilidade. Restrita ao
período originalmente contratado. Continui-
dade da garantia sem anuência do fiador.
Impossibilidade. Cláusula que obrigue o fiador
até a efetiva entrega das chaves. Irrelevância.
Súmula 214/STJ. 
- I - A obrigação decorrente de fiança locatícia
deve restringir-se ao prazo originalmente con-
tratado, descabendo exigir-se do garantidor o
adimplemento de débitos que se refiram ao
período de prorrogação da locação, à qual
não anuiu, consoante regra dos arts. 1.003 e
1.006 do Estatuto Civil. Precedentes. 
- II - A impossibilidade de conferir interpre-
tação extensiva à fiança locativa, consoante
pacífico entendimento desta eg. Corte, torna
na hipótese irrelevante para o efeito de se
aferir o lapso temporal da obrigação afiança-
da, cláusula contratual que preveja a obri-

gação do fiador até a entrega das chaves,
bem como aquela que pretenda afastar a dis-
posição prevista no art. 1.500 do Código Civil. 
- III - Consoante dispõe a Súmula 214 desta
Corte: ‘O fiador na locação não responde por
obrigações resultantes de aditamento ao qual
não anuiu’. 
- IV - Embargos de divergência acolhidos
(EREsp nº 302209/MG, 3ª Seção, Rel.
Ministro Gilson Dipp, DJ de 18.11.02).

Conclusão. 

Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso, reformando a r. sentença para con-
denar o réu José Ricardo Santos Rodrigues no
pagamento das taxas condominiais vencidas
nos meses de março e maio de 2003, manten-
do no restante a r. sentença monocrática. 

Custas recursais, na proporção de 80%
(oitenta por cento) pela apelante e 20% (vinte
por cento) pelos apelados. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Sebastião Pereira de Souza
e Mauro Soares de Freitas. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO PAR-
CIAL AO RECURSO. 

-:::-

ADVOGADO - INSCRIÇÃO NA OAB SUSPENSA - ATOS PRATICADOS - NULIDADE - ART. 41,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.906/94 - RECURSO NÃO CONHECIDO - VOTO VENCIDO

Ementa: Advogado. OAB suspensa. Atos praticados. Nulidade. Art. 41, parágrafo único, da Lei
8.906/94. Recurso não conhecido. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0271.05.038212-3/001 - Comarca de Frutal - Apelante: Aramis
Passuelo - Apelada: Câmara Municipal de Fronteira - Relator: Des. ISALINO LISBÔA

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, incorporando neste o relatório
de fls., na conformidade da ata dos julgamentos
e das notas taquigráficas, EM REJEITAR POR
MAIORIA A DILIGÊNCIA PROPOSTA PELO
VOGAL E NÃO CONHECER DO RECURSO,
VENCIDO O REVISOR. 

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2006.
- Isalino Lisbôa - Relator. 

Notas taquigráficas 

Inscreveu-se para sustentação oral, pelo
apelante, o Dr. José Anchieta da Silva. 

O Sr. Des. Isalino Lisbôa - Senhor
Presidente, pela ordem. 
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Antes de V. Ex.ª passar a palavra para o
ilustre advogado, quero comunicá-lo de que
não estou conhecendo do recurso, por cons-
tatar a existência de informação de que o advo-
gado, produtor do recurso, está com a sua
inscrição suspensa junto à OAB. 

Assim, em razão disso, com voto escrito,
não estou conhecendo do recurso. 

O Sr. Presidente (Des. Roney Oliveira) -
Acerca da colocação do em. Relator de não-
conhecimento por ausência de advogado,
passo a palavra ao ilustre advogado inscrito. 

O Sr. Dr. José Anchieta da Silva - Senhor
Presidente. É-me suficiente, até, dissertar sobre
a argüição, ao que parece, infelizmente, perti-
nente, de parte do em. Relator, o que mais obri-
ga a presença deste advogado neste Sodalício.

Procurados que fomos pelo próprio ex-
Prefeito recorrente, Aramis Passuelo, diz S. Ex.ª
de desinformação absoluta a ele levada por seu
advogado e, só em data de ontem, final de tarde,
dissera-me o recorrente que, à boca miúda, em
Fronteira, se diz que o advogado por ele consti-
tuído não estava regular diante da Ordem.

Ao que se sabe, em trabalho muito bem
feito pelos próprios recorridos no caso, certa-
mente, Vereadores integrantes daquela Câmara,
já se fez correr, à boca pequena, em Fronteira,
que o substabelecimento encaminhado ao nosso
escritório, portanto, à minha pessoa, que o lidero,
é um substabelecimento com origem em quem
substabelecer não poderia.

Quero, portanto, dissertar que, nesse tipo
de caso, estando o advogado substituído, no
caso, substabelecido, absolutamente em dia e
em condições de proferir a defesa, o animus
recorrendi há de ser analisado, exatamente,
porque não tem absolutamente culpa ou
responsabilidade mínima Aramis Passuelo
quando constituiu advogado e só, ao depois,
mais de ano passado, vem ele saber, à boca
corrente dos bares da cidade - ótima infor-
mação (!) -, que o advogado que substabele-
cera não poderia fazê-lo, porque nem sequer

advogado poderia ser. Mas a minha pessoa,
aqui presente, que representa Aramis
Passuelo, evidentemente tem condição de sus-
tentar, e, efetivamente, o prejuízo ao recurso
não pode ser levado ao ponto de prejudicar a
própria pessoa, que, de boa-fé, constituiu advo-
gado que acreditava sê-lo. Esta é uma questão
primeira muito grave. 

Houve manifestação do recurso, a
matéria é eminentemente de direito público,
uma inelegibilidade causada por portaria, enfim,
por um ato da edilidade municipal; após ter pas-
sado o processo pelo Tribunal de Contas, o
constituinte, Aramis, aqui apelante, constitui
advogado para acompanhar no Tribunal e só
agora, recentemente, posso dar a V. Ex.ª a
data, o nosso memorial é de 18 de outubro,
seguramente, dois ou três meses antes, subs-
tabelecidos, promovemos leitura de processo e
apresentação de memorial. Ontem, à tarde, fui
surpreendido com a informação, que já corre na
cidade, de que recebi o substabelecimento de
quem não poderia fazê-lo. 

Ainda que isso seja um fato, é preciso
que tratemos o Direito como raiz, e não como
efeito. É preciso que tratemos o processo em
benefício da tese, em benefício do Direito.
Quando outorgada a procuração, vejam V.Ex.as

a importância do direito aparente, aquele que
defendeu Aramis, na Comarca de Fronteira, fiz-
era-o como advogado. Assim, ele foi recebido
no Poder Judiciário constitucional. Quando
manifestou um recurso, o fez na condição de
advogado. Quando substabeleceu, o fez na
condição de advogado. 

O Sr. Des. Isalino Lisbôa - Senhor
Presidente. Estive atento à manifestação do
ilustre advogado da tribuna, figura de proa den-
tre os profissionais do Direito nesta Comarca e
em outras de Minas Gerais, quiçá de outros
Estados e, também, da União. 

Passo à leitura do meu voto. 

Preliminarmente, constato a existência,
nos autos, de informação capaz de impedir o
conhecimento do recurso apelatório de f. 61/67. 
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Consoante noticia o Termo de Rece-
bimento, Análise e Remessa dos Autos constante
de f. 70, especificamente, no campo “obser-
vações/irregularidades”, a OAB/MG nº 43401, ou
seja, a concernente ao subscritor do recurso
referido, encontra-se suspensa, o que torna nulos
os atos praticados pelo patrono do recorrente.

O comando da Lei nº 8.906/94 (Estatuto
da Advocacia) gira em torno de: 

Art. 4º - São nulos os atos privativos de advo-
gado praticados por pessoa não inscrita na
OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais
e administrativas. 
Parágrafo único. São também nulos os atos
praticados por advogado impedido, no âmbito
do impedimento, suspenso, licenciado ou que
passar a exercer atividade incompatível com
a advocacia.

Nulo, portanto, se revela o recurso de apela-
ção aviado, razão que me leva a não o acolher.

Frente ao deduzido, não conheço do
recurso. 

Determino, nesta oportunidade, seja comu-
nicado o fato à OAB para as providências cabíveis.

Frente ao deduzido, não conheço do
recurso e baseio-me na anotação número 2-b,
da parte final, do art. 13 do Código de Processo
Civil, estabelecida por Theotonio Negrão, em
sua festejada obra Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 38. ed. atua-
lizada até 16.02.2006, p. 131, que fala, tam-
bém, sobre o não-conhecimento de recurso
subscrito por advogado suspenso. E, nas ano-
tações ao art. 37, do mesmo autor, fala-se, tam-
bém, da não-possibilidade de invocação do art.
13 na oportunidade do recurso apelatório. 

Frente ao deduzido, não conheço do
recurso e determino, nesta oportunidade, seja
comunicado o fato à OAB-MG para as providên-
cias cabíveis. 

O Sr. Des. Fernando Bráulio - Senhor
Presidente. Ninguém pode transferir direito que
não tem. 

O advogado não inscrito na OAB-Brasil
não pode substabelecer, ainda que o outorgado
seja um advogado ilustre como o Dr. José
Anchieta da Silva. 

Com base nesse princípio, decreto a nuli-
dade, nesse aspecto divergindo-me do em.
Relator. Sob esse ângulo, acolho a tese do em.
advogado da tribuna, no sentido de que S. Ex.ª
sustenta que o processo é nulo. Estou de acordo
e voto pela sua nulidade, pelo fato de o advogado
que elaborou a defesa não ser inscrito na OAB. 

Decreto a nulidade do processo. 

O Sr. Des. Silas Vieira - Senhor
Presidente. Cumprimento o ilustre advogado,
Dr. José Anchieta, que ocupou a tribuna. 

Meu voto é o seguinte: 

Peço vênia para divergir do em. Relator
quanto à preliminar de não-conhecimento do
recurso. 

Explico. 

Conforme o Termo de Recebimento,
Análise e Remessa dos Autos (f. 70-TJ), o
subscritor da peça recursal - OAB/MG nº
43.401 - encontra-se suspenso dos quadros da
Ordem dos Advogados do Brasil. 

Diante disso, entendo que não é o caso
de afastar o conhecimento do apelo, mas sim
de aplicação do disposto no art. 13 do CPC, ou
seja, intimação pessoal do apelante, para regu-
larizar a representação processual. 

A propósito, recente julgado do STJ, verbis:

Processual civil. Recurso especial. Ofensa ao
art. 535 do CPC. Ausência. Regularização
processual. Segundo grau de jurisdição.
Possibilidade. Art. 13 do CPC. Dissídio
notório. Precedentes. 
- 1. O Tribunal de origem implicitamente tratou
da questão à luz do art. 13 do Estatuto de
Ritos. Inexistência de ofensa ao art. 535 do
CPC. 
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- 2. Constatada a irregularidade na represen-
tação processual da parte autora, o magistra-
do, ainda que em segundo grau de jurisdição,
deverá abrir prazo razoável para que seja
sanado o defeito, sob pena de decretar a nuli-
dade do processo, consoante disposto no arti-
go 13 do CPC. 
- 3. ‘Verificada a ausência da procuração ou-
torgada ao subscritor do recurso de apelação,
cabe ao Relator abrir prazo razoável para que
seja sanada a omissão. Aplicação do CPC,
art. 13, aos dois graus da instância ordinária’
(EREsp 74.101/MG, Corte Especial, Rel. Min.
Edson Vidigal, DJ de 14.10.02). 
- 4. Recurso especial provido em parte (REsp
711.056/AL, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 28.03.2006, DJ
de 05.04.2006, p. 176).

Com tais considerações, rejeito a preli-
minar de não-conhecimento do recurso, então
suscitada pelo em. Relator, e lhe sugiro que
determine a intimação pessoal do apelante,
para, em 10 (dez) dias, regularizar a represen-
tação processual, sob as penas da lei. 

O Sr. Presidente (Des. Roney Oliveira) -
Volto a palavra ao Des. Isalino Lisbôa em vir-
tude dos fatos novos constantes nos votos sub-
seqüentes.

O Sr. Des. Isalino Lisbôa - Senhor
Presidente. A questão, ao que me parece,
cinge-se a dois aspectos. 

Primeiro, estou no entendimento de não-
conhecimento do recurso e assim me manten-
ho, pois também tenho como nulo o recurso de
apelação. A nulidade limita-se a esse aspecto,
porque, quando da apelação, tomei conheci-
mento de que o advogado estava com a sua
inscrição suspensa. Se esse fato deu ou não
prejuízo a alguém, é questão a ser vista na
seara do relacionamento mandante-mandatário.

Não comungo, datissima venia, no tocante
à nulidade do processo, porque, se formos
anulá-lo, entendo que estaremos beneficiando a
quem lhe deu causa e isso não é possível. 

Se no curso do processo não havia qual-
quer problema relativo ao advogado junto à OAB,
não há que se anular o processo, data venia.

E ele, também, está inscrito na OAB. Não
se trata de advogado não inscrito. 

Ele está inscrito, mas a sua inscrição
está suspensa. 

Quanto ao aspecto do art. 13 do CPC,
proponho-me a aclarar mais a minha manifes-
tação, porque fora destacada uma anotação,
que tem voto em contrário. Então, repito, a ano-
tação 2b do art. 13, página 131, da obra já
referida, ao final, diz assim: 

Os atos praticados por advogado suspenso
do exercício processual são nulos e não
podem ser ratificados. Assim, a inicial ajuiza-
da por subscritor nessa condição impele o
processo para a extinção, sem julgamento do
mérito, nos termos do art. 267, inciso IV, do
CPC. No mesmo sentido, não conhecendo de
recurso subscrito por advogado suspenso.

Essa é anotação do art. 13 do CPC, a que
fiz referência, na página 131 da obra já citada.

Então, continuo no meu posicionamento,
data venia, de não conhecer do recurso e, tam-
bém, de determinar seja comunicado à OAB-MG,
para as providências que entender cabíveis.

Não conheço do recurso, tenho-o por nulo,
e não o processo, em virtude da suspensão apli-
cada ao advogado que subscreveu a apelação. E,
suspenso, ele, também, não poderia, datissima
venia, substabelecer os poderes da procuração.

É como me posiciono. 

O Sr. Des. Silas Vieira - Senhor
Presidente, pela ordem. 

A beleza do Direito é essa. Não é uma ciên-
cia exata, e, por isso, podemos tomar posições
diferentes, evidentemente, pautando por critérios
razoáveis e sempre na busca da verdade real.

Não quero me adiantar, mas, apenas no
tocante ao art. 13 do CPC, há, realmente, decisões
em contrário. Acabei de ler, por exemplo, um
recente julgado do STJ e, vejam os senhores, uma
decisão do dia 28 de março de 2006. Quer dizer, é
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uma decisão recentíssima, em que o Ministro aco-
lhe esse entendimento que estamos, hoje, tendo,
aqui, que é a irregularidade da representação, que
pode ser sanada na segunda instância. 

Entretanto, não é esse o foco que quero
dar. Gostaria, Senhor Presidente, para melhor
direcionar a feitura da súmula, que fosse tomada,
no meu voto, uma sugestão de diligência que
poderia ser votada pela Câmara. 

Estou sugerindo, então, que se determine
a intimação pessoal do apelante, para que, em
dez dias, regularize a representação processual. 

O Sr. Des. Presidente - Acolho essa
proposição como uma diligência proposta pelo em.
Vogal para conversão do julgamento em diligência,
a fim de que se regularize a representação, nos
termos do art. 13 do CPC.

Com a palavra o Desembargador Relator.

O Sr. Des. Isalino Lisbôa - Senhor
Presidente. Data venia, mantenho meu posiciona-
mento, porque a suspensão está identificada e, se
o advogado se manifesta com inscrição suspensa,
não há que produzir efeito. Conseqüentemente,
não conheço do recurso.

Data venia, rejeito a conversão. 

O Sr. Des. Fernando Bráulio - Senhor
Presidente. Data venia, rejeito a sugestão de
diligência e o faço por entender que não se
trata, no caso, de uma simples irregularidade.
Trata-se de um ato nulo. 

Com efeito, diz o art 4º da Lei 8.906/94,
transcrito pelo em. Relator: 

São nulos os atos privativos de advogado prati-
cados por pessoas não inscritas na OAB, sem
prejuízo das sanções civis, penais e administra-
tivas.

Parágrafo único: São, também, nulos os atos
praticados por advogado impedido, no âmbito
do impedimento, suspenso, licenciado, ou que
passar a exercer atividade incompatível com a
advocacia.

A meu ver, os arestos lembrados pelo
em. Vogal estão a enfocar situação diversa da
dos autos, qual seja a de um advogado não ter
procuração nos autos. Isso é uma coisa. No
caso, o advogado tem procuração, mas ele não
tem o jus postulandi, que é exatamente o que
lhe outorgaria a inscrição na OAB. 

Então, a minha conclusão é que o ato por
ele praticado, qual seja a formulação da
apelação, é nulo. 

Assim voto. 

O Sr. Des. Presidente - A diligência pro-
posta pelo em. Vogal foi rejeitada. 

Então, devolvo a palavra ao Vogal,
porque há dois posicionamentos díspares. O
Relator, simplesmente, não conhece do recurso
e manteve o não-conhecimento. O Revisor,
embora não conhecendo do recurso, vai além e,
de ofício, anula o processo. Parece-me que foi
essa a proposta levantada da tribuna, também.

Com a palavra o em. Des. Vogal, para que
opte por uma das teses: pelo não-conhecimento
puro e simples, ou o adendo proposto pelo em.
Revisor. 

O Sr. Des. Silas Vieira - Senhor
Presidente. Dos males o menor. Acompanho,
então, o em. Des. Relator. 

Súmula - REJEITARAM POR MAIORIA A
DILIGÊNCIA PROPOSTA PELO VOGAL E NÃO
CONHECERAM DO RECURSO, VENCIDO O
REVISOR.

-:::-

INDENIZAÇÃO -  ACIDENTE DE TRÂNSITO - PARADA OBRIGATÓRIA - DESOBEDIÊNCIA - CULPA
CONFIGURADA - CONDUTOR - RESPONSABILIDADE - DANO MATERIAL - VALOR FIXADO NA

SENTENÇA - MANUTENÇÃO - DANO MORAL E ESTÉTICO - CUMULAÇÃO - QUANTUM
INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 57, n° 179, p. 35-298, out./dez. 2006 223

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª
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 A AMBAS AS
APELAÇÕES. 

Belo Horizonte, 9 de novembro de 2006. -
Hilda Teixeira da Costa - Relatora.

Notas taquigráficas

Proferiu sustentação oral, pela apelante
adesiva, a Dr.ª Cristina M. F. Castro. 

A Sr.ª Des.ª Hilda Teixeira da Costa - Nos
autos da ação de indenização por danos mate-
riais e morais sofridos em virtude de acidente de
trânsito, proposta por Luzinele Patrícia Ferreira
contra Rouxinol Viagens Turismo Ltda., por não
se conformarem com a r. sentença de f.
144/151, que julgou parcialmente procedente o
pedido, condenando a requerida ao pagamento
de indenização por danos morais na quantia de
R$ 12.000,00, deduzida a quantia já recebida do
seguro obrigatório, bem como a quantia de R$

103,52 por danos materiais, valores a serem
corrigidos monetariamente pelos índices da
CGJ/MG, desde a data do evento (15.11.2001),
com juros de 1% ao mês, desde a mesma data,
e ao pagamento das custas e honorários advo-
catícios, fixados em 15% sobre o valor da con-
denação, dela recorreram ambas as partes. 

A empresa requerida, pelas razões de f.
156/164, alega falta de comprovação de culpa do
condutor do seu veículo, uma vez que inexiste
preferência absoluta no local do evento, havendo
obrigatoriedade de cautela dos motoristas na
transposição de cruzamentos e excesso de velo-
cidade desenvolvida pelo condutor do veículo da
apelada.

Acrescenta que o fato de o condutor de
um veículo ter em seu trajeto placa regulamen-
tar indicativa de “pare” não gera a presunção de
responsabilidade, devendo ser comprovada,
também, a culpa ou dolo para a ocorrência de
ato ilícito, não tendo a apelada se desincumbido
do ônus que lhe competia, uma vez que instruiu
a inicial apenas com o boletim de ocorrência
policial, que não traz qualquer evidência no sen-
tido de que o causador do acidente tenha sido o
condutor do seu veículo. 

Ementa: Apelação cível. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos morais e materiais.
Colisão em cruzamento. Parada obrigatória. Desrespeito. Culpa configurada. Danos moral e
estético. Mesma causa. Cumulação. Valor da indenização. Princípios da razoabilidade e da pro-
porcionalidade.

- O motorista que desrespeita a placa de parada obrigatória, adentrando no cruzamento, sem a
devida atenção, e abalroa veículo que trafegava na via preferencial age culposamente, devendo
ser responsabilizado pela ocorrência do sinistro.

- O valor arbitrado a título de indenização por danos morais só deve ser revisado, quando exor-
bitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da propor-
cionalidade.

- Se decorrentes do mesmo fato e sendo impossível a sua apuração em separado, o dano estéti-
co subsume-se ao dano moral, devendo ser indenizados cumulativamente, aquele considerado
modalidade deste.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0079.02.020141-8/001 - Comarca de Contagem - Apelante: Rouxinol
Viagens Turismo Ltda. - Apelante adesiva: Luzinele Patrícia Ferreira - Relatora: Des.ª HILDA TEIXEIRA
DA COSTA
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E, mais, que, pela posição final dos veícu-
los e utilizando-se de conhecimentos básicos de
física, observa-se que, se o veículo da apelada
não estivesse em alta velocidade, não teria per-
dido a direção e parado a mais de três metros do
ponto de impacto, sendo que, se fosse o veícu-
lo da apelante que desenvolvesse alta veloci-
dade, o carro da apelada teria capotado em
decorrência do impacto. 

Insurge-se, ainda, o apelante contra o valor
dos danos materiais deferidos e contra o excessi-
vo valor arbitrado a título de danos morais.

A autora, através de recurso adesivo, pre-
tende a elevação da indenização por danos
morais para a importância de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais), alegando que não houve ressarcimento
quanto ao dano estético.

Intimadas as partes para as contra-razões,
apenas a autora se manifestou às f. 177/184,
pugnando pelo improvimento do recurso princi-
pal, insistindo na elevação do valor da indeniza-
ção por danos morais, uma vez que os danos
estéticos não foram objeto de ressarcimento.

Conheço dos recursos porque próprios,
tempestivos, regulamente processados e
preparado o recurso principal (f. 165).

Quanto ao recurso principal, razão não
assiste ao apelante. 

A prova pericial produzida nos autos, con-
forme laudo de f. 85/92, confirma as lesões
sofridas pela apelada em conseqüência do aci-
dente, com fratura da clavícula direita, con-
cussão cerebral, ferimentos do ombro direito,
com perda de tecidos e seqüela do ferimento no
ombro e região próxima, com deformidade per-
manente e prejuízo estético em grau médio. 

As considerações técnicas do perito
solicitadas pelas partes encontram-se à f. 97
com relação à confirmação da existência de
seqüelas estéticas, sendo a formulação de que-
sitos complementares indeferida, tendo os
respectivos despachos transitado em julgado. 

Da prova testemunhal colhida, apenas o
depoimento do condutor do veículo do apelante
principal é esclarecedor, uma vez que confirma
a existência do sinal de parada obrigatória, que
parou, mas, quando arrancou, ouviu o barulho
do impacto do veículo no ônibus, e a colisão foi
na frente do lado esquerdo do ônibus. 

A desobediência a sinal de parada obri-
gatória caracteriza a imprudência do condutor
de veículo que, adentrando no cruzamento, sem
a devida atenção, abalroa veículo que trafegava
na via preferencial, devendo, prima facie, ser
responsabilizado pela ocorrência de sinistro,
uma vez que presumida a sua culpa. 

Nesse sentido, confira-se decisão que se
transcreve da 5ª Câmara Cível do então Tribunal
de Alçada de Minas Gerais, publicada no MG de
29.05.2002, Apel. 2.0000.00361187-0/000(1),
Rel. Des. Armando Freire: 

O condutor que adentra em via preferencial,
desrespeitando sinalização de parada obri-
gatória, age com imprudência e inobservância
da cautela devida, incorrendo em culpa se
causa acidente com o veículo que transitava
nessa outra via. 
Mesmo havendo a comprovação de excesso de
velocidade praticado pelo outro condutor, esse
fator não eximiria a culpa daquele que desres-
peitou a parada obrigatória, pois, se não hou-
vesse adentrado na via preferencial, respeitan-
do as leis de trânsito, não ocorreria o acidente. 

Assim, ao contrário do que afirma o
apelante, a apelada desincumbiu-se do ônus que
lhe competia com relação aos danos sofridos e
através da prova pericial e da existência de parada
obrigatória no local do acidente, confessada pelo
condutor do veículo, a maneira pela qual este
adentrou na via preferencial, bem como pelo BO;
existem provas suficientes para o reconhecimento
da culpa do condutor do veículo da apelante.

Quanto ao valor das indenizações, os
danos materiais, levados em consideração pela
sentença, estão devidamente comprovados nos
autos, razão pela qual a soma dos valores
considerados pelo MM. Juiz a quo não está a
merecer qualquer reparo.
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Quanto à indenização por dano moral,
arbitrada em R$12.000,00 (doze mil reais),
entendo correta, uma vez que a fixação da com-
pensação por dano puramente moral, visto que
não tem dimensão matemática e que deve ser
arbitrado para compensar a dor, o vexame, a
angústia, a tristeza, enfim o abalo psicológico
sofrido pela vítima, devendo-se levar em conta a
dupla finalidade da reparação: buscar um efeito
repressivo e pedagógico e propiciar à vítima
uma satisfação, sem que isso represente um
enriquecimento sem causa. 

O STJ consolidou entendimento no senti-
do de que somente é possível revisar o valor da
indenização por danos morais, quando exorbi-
tante ou insignificante a importância arbitrada,
em flagrante violação aos princípios da razoabi-
lidade e da proporcinalidade, o que não ocorre
no caso, aplicando-se a ementa, que se trans-
creve, da 5ª Câm. Cível do então Tribunal de
Alçada de Minas Gerais, que, à unanimidade de
votos, negou provimento à Apelação nº 461.325-
2, julgada em 05.10.2004, de minha relatoria. 

Apelação cível. Recurso principal e adesivo.
Improvimento.
- Comprovados o nexo causal e a conduta cul-
posa do banco, é devida a verba indenizatória,
que deve ser mantida no valor fixado na r. sen-
tença, por ter sido arbitrada de forma a atender à
eqüidade e à razoabilidade dos danos morais
pretendidos.
- Em face do exposto, nego provimento a ambos
os recursos. 

Quanto ao recurso adesivo e à pretensão
da apelante de ser ressarcida por danos estéti-
cos, tem prevalecido na doutrina e na
jurisprudência o entendimento de que aqueles
só devem ser indenizados, independentemente
dos danos morais, se tiverem causa autônoma. 

Se decorrentes do mesmo fato, como no
caso, e sendo impossível a sua apuração em
separado, o dano estético subsume-se ao dano
moral e deve ser indenizado cumulativamente,
aquele considerado modalidade deste. 

Por tais razões, nego provimento a
ambos os recursos, mantendo-se a r. sentença. 

Custas recursais, pelo apelante, suspen-
sa a sua exigibilidade com relação à apelante
adesiva, que litiga sob o pálio da justiça gratuita. 

O Sr. Des. Adilson Lamounier - Ouvi, com
a devida atenção, a sustentação oral feita da tri-
buna pela Dr.ª Cristina Castro. Quanto ao fato,
estou também acompanhando a eminente Des.ª
Relatora, negando provimento a ambos os
recursos. 

A Srª. Desª. Cláudia Maia - Também ouvi
atentamente as palavras da digna advogada da
apelante adesiva, e as questões suscitadas por
Sua Excelência estão devidamente atendidas
no voto da eminente Relatora, o qual acompa-
nho integralmente. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO A
AMBAS AS APELAÇÕES.

-:::-

SERVIDOR PÚBLICO - APOSENTADORIA - PROVENTOS - REVISÃO - SUPRESSÃO DE ADI-
CIONAIS - DECADÊNCIA - ART. 65 DA LEI ESTADUAL 14.184/2002 - 

ART. 54 DA LEI FEDERAL 9.784/99

Ementa: Servidor público. Revisão dos proventos de aposentadoria e supressão de qüin-
qüênios. Impossibilidade da alteração do ato administrativo concretizado há mais de treze
anos, pois operada a sua convalidação pelo decurso de prazo de cinco anos. Decadência.
Artigos da Lei Estadual nº 14.184/2002 e 54 da Lei Federal nº 9.784/99.

MANDADO DE SEGURANÇA N° 1.0000.05.429751-0/000 - Comarca de Belo Horizonte -
Impetrante: Maristela Roque Araújo Machado - Autoridade coatora: Secretário de Estado do
Planejamento e Gestão de Minas Gerais - Relator: Des. SCHALCHER VENTURA
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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 CONCEDER A SEGURANÇA.

Belo Horizonte, 6 de dezembro de 2006.
- Schalcher Ventura - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Schalcher Ventura - Trata-se
de mandado de segurança, impetrado por servi-
dora pública aposentada, contra o ato de anu-
lação de seu 6º qüinqüênio administrativo e do
adicional trintenário, convertendo, ainda, a
aposentadoria integral em proporcional, o que
resultou na apuração de um débito no valor de
R$ 20.961,86, para desconto em parcelas men-
sais em folha de pagamento. 

Diz a impetrante que sua aposentadoria
e os cálculos dos qüinqüênios foram concluídos
há treze anos, operando-se a decadência para
a revisão de tais atos administrativos. 

Afirma que a aposentadoria é ato jurídico
perfeito e acabado, sendo flagrante a ilegalidade
praticada pela autoridade coatora que, sem
possibilitar o contraditório e a ampla defesa,
feriu o direito adquirido e a regra da impenhora-
bilidade do salário, devido ao caráter alimentar.

Concedida medida liminar para a suspen-
são dos descontos em folha de pagamento,
durante a tramitação do mandado de segurança.

Nas informações prestadas, a autoridade
coatora rebate a alegação de decadência e
defende a legalidade do ato praticado. Ressalta
que o valor do desconto mensal das parcelas
pagas a maior se ajusta às disposições do art.
270 da Lei nº 869/52. 

A douta Procuradoria-Geral de Justiça
emite parecer pela concessão da segurança. 

Razão assiste à impetrante ao invocar a
prescrição contra a Administração Pública, que,
após passados 13 (treze) anos da homolo-
gação do ato de aposentação e da concessão
dos qüinqüênios administrativos, promoveu a
revisão de todo o procedimento para suprimir o
adicional trintenário e o sexto qüinqüênio
administrativo, publicados em 29.01.1992,
tendo como conseqüência a redução de
proventos e a apuração de um débito no valor
de R$ 20.961,86, em inobservância à regra dis-
posta no art. 65 da Lei Estadual nº 14.184/2002,
verbis: 

Art. 65. O dever da Administração de anular
ato de que decorram efeitos favoráveis para o
destinatário decai em 05 (cinco) anos, conta-
dos da data em que foi praticado, salvo com-
provada má-fé. 
§1º (...)
§ 2º No caso de efeitos patrimoniais contí-
nuos, o prazo de decadência será contado da
percepção do primeiro pagamento.

Esse prazo de cinco anos está também
previsto na Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, que assim dispõe no seu art. 54:

Art. 54. 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
forem praticados, salvo comprovada má-fé. 
§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínu-
os, o prazo de decadência contar-se-á da per-
cepção do primeiro pagamento. 
§ 2º Considera-se exercício do direito de anu-
lar qualquer medida de autoridade administra-
tiva que importe impugnação à validade do ato.

Estampam os autos um processo de
aposentadoria concretizada em 05.09.92, por ato
da Secretaria de Estado de Recursos Humanos
e Administração (f. 39), que, aproximadamente,
por treze anos, permaneceu intacta em seus
efeitos pecuniários e, considerando o período de
tempo decorrido, assim deve permanecer em
razão do princípio da segurança jurídica.

Ainda que ato administrativo que fixou os
proventos da aposentadoria tenha sido pratica-
do com erro, restou evidenciada a decadência
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do direito da Administração de corrigi-lo,
operando-se a sua convalidação pelo decurso
de mais de cinco anos. 

Evidentemente, não se há de negar à
Administração Pública o poder de rever e anu-
lar os seus atos, sem que se faça necessário
socorrer-se ao Poder Judiciário, para que este
promova o seu desfazimento. Todavia, essa
prerrogativa não lhe é conferida ad eternum.
Estando a Administração Pública no controle
dos próprios atos, sujeita-se a prazo extintivo,
e, ainda que verificado eventual vício ou nuli-
dade no ato administrativo, esta não poderá ser
declarada, após o decurso do qüinqüênio legal. 

A propósito, decidiu o Superior Tribunal
de Justiça: 

Administrativo. Mandado de segurança.
Servidora pública. Processo administrativo disci-
plinar. Aposentadoria cassada. Impossibilidade.
Decadência administrativa. Art. 54, §1º, da Lei
9.784/99. Ordem concedida.
- 1 - Pode a Administração utilizar de seu
poder de autotutela, que possibilita a esta
anular ou revogar seus próprios atos, quando
eivados de nulidades. Entretanto, deve-se
preservar a estabilidade das relações jurídi-
cas firmadas, respeitando-se o direito adquiri-
do e incorporado ao patrimônio material e
moral do particular. Na esteira de culta doutri-
na e consoante o art. 54, § 1º, da Lei nº
9.784/99, o prazo decadencial para anulação
dos atos administrativos é de 05 (cinco) anos
da percepção do primeiro pagamento. No
mesmo sentido, precedentes desta Corte (MS
nos 7.773/DF, Rel. Min. Fernando Gonçalves,
DJU de 04.03.2002, e 6.566/DF, Rel. p/ o
acórdão Ministro Peçanha Martins, DJU de
15.05.2000). 

Tenho defendido o mesmo entendimento
em julgamento de outros feitos sobre matéria
similar, conforme se infere da AC nº
1.0000.00.308561-0.000, por mim relatada, jul-
gada em 13.11.03, assim ementada: 

Administrativo. Servidor público. Adicional
trintenário e qüinqüênios. Princípios da boa-fé
e da segurança jurídica. Impenhorabilidade
dos vencimentos e conseqüente impossibili-
dade de desconto dos valores recebidos de

boa-fé. Autotutela que não dispensa a Admi-
nistração de proceder ao devido processo
legal, assegurados ao interessado o contra-
ditório e a ampla defesa.

São reiterados os pronunciamentos
deste Tribunal sobre a matéria, seguindo a
mesma linha do entendimento aqui declinado. 

Se não, vejamos: 

Administrativo. Poder Público. Autotutela.
Limitação temporal. Decadência. - Em decor-
rência da autotutela, pode a própria
Administração Pública invalidar os atos
administrativos que se revelarem contrários
ao ordenamento jurídico. Mas essa prerroga-
tiva não se tem configurada eternamente,
estando o Poder Público sujeito a prazo extin-
tivo, cujo implemento, somado à inércia,
importa em obstáculo à revisão, de modo que
eventual nulidade, acaso existente, não pode
mais ser declarada. Prazo de decadência,
que não admite suspensão, interrupção ou
renúncia (AC 1.0000.00.269313-3/000, Rel.
Des. Pinheiro Lago, j. em 18.12.03).

Constitucional e administrativo. Anulação de
ato administrativo. Lei 14.184/02. Decadência.
Princípio da segurança jurídica. - Opera-se em
05 anos, a partir da data em que foi praticado
o ato, o prazo de decadência para anulá-lo,
não sendo lícito retroagir interpretação nova,
conquanto correta, que importe em atingir o
princípio da segurança jurídica. Ordem conce-
dida (AC 1.0000.00.342488-4/000(1), Rel.
Des. Cláudio Costa, j. em 30.10.03). 

Ato administrativo. Anulação pela própria
Administração. Decadência. - O dever da
Administração de anular ato de que decorram
efeitos favoráveis para o destinatário decai em
cinco anos contados da data em que foi prati-
cado, salvo comprovada má-fé (AC
1.0000.00.347564-7/000(1), Rel. Des. Edivaldo
George dos Santos, j. em 09.09.2003).

Em tais termos, concedo o mandado de
segurança para determinar a manutenção dos
proventos de aposentadoria da servidora, com
todos os qüinqüênios deferidos naquele ato,
bem como a suspensão definitiva dos descon-
tos em folha de pagamento, pretendidos pela
autoridade coatora. 
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Sem custas e honorários. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Célio César Paduani,
Audebert Delage, Maciel Pereira, Manuel

Saramago, Moreira Diniz e Dárcio Lopardi
Mendes. 

Súmula - CONCEDERAM A
SEGURANÇA, À UNANIMIDADE.

VEÍCULO - USO EXCLUSIVO EM COMPETIÇÃO - VIA PÚBLICA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO -
APREENSÃO - LIBERAÇÃO - PRÉ-CADASTRO - EXIGÊNCIA INDEVIDA - MULTA DE TRÂNSITO -

DESPESA DE ESTADA - QUITAÇÃO - CABIMENTO - PORTARIA 47/98 DO DENATRAN

Ementa: Reintegração de posse. Veículo de uso exclusivo em competição. Infração adminis-
trativa. Apreensão. Pré-cadastro. Exigência indevida para liberação. Portaria nº 47/98 do
Denatran. 

- O veículo de uso exclusivo em competição não está autorizado a transitar em via pública.
Assim, ao proprietário autuado, cabe pagar a multa pela infração de trânsito. Todavia, apreen-
dido o veículo, à autoridade de trânsito, cabe exigir a quitação da despesa de estada para
liberá-lo, e não o pré-cadastro na repartição de trânsito, porquanto veículo livre desse proce-
dimento administrativo, justamente porque não autorizado o uso em via pública (cf. § 3º do art.
2º da Portaria nº 47/98 do Denatran). Aliás, a multa por infração de trânsito deve ser quitada,
conforme procedimento de cobrança em vigor, com ampla possibilidade de resistência, que,
mal sucedida, pode ocasionar inscrição em dívida ativa. Apelo parcialmente provido.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0439.04.032314-9/001 - Comarca de Muriaé - Apelante: Tiago Mansur
da Rocha - Apelado: Estado de Minas Gerais - Relator: Des. NILSON REIS 

-:::-

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, incorporando neste o relatório
de fls., na conformidade da ata dos julgamentos
e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2006.
- Nilson Reis - Relator. 

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Nilson Reis - Conheço do
recurso, porque presentes os pressupostos de
admissibilidade. 

Trata-se de ação de reintegração de posse,
ajuizada por Tiago Mansur da Rocha, em face do
Estado de Minas Gerais, ao fundamento de que é
proprietário da motocicleta Kawasaki de 220 cilin-

dradas, modelo KDX220-A4, ano 1997, de cor
verde, chassi DX220AE003761, conforme nota fis-
cal fatura nº 003263, originalmente off-road, que foi
apreendida em 04.09.03, por volta das 16 horas,
por transitar em via pública, aduzindo que é autori-
zada a condução em competição ou local fechado.
Assim, por discordar da exigência de pré-cadastro
para liberação da motocicleta, por sua condição de
veículo de competição, invoca as disposições da
Portaria nº 47/98 do Denatran (art. 2º, § 3º), para
requerer o fim da apreensão administrativa da
motocicleta, com oportunidade de pagamento da
multa e valor de estada.

Pedido julgado improcedente (f. 90/92). 

O autor, em apelação (f. 94/101), sustenta
que a legislação de trânsito referente à motoci-
cleta off-road não foi observada pela sentença
recorrida, isso porque a Portaria nº 47/98 do
Contran a livra do pré-cadastro exigido pela
autoridade policial para liberar a motocicleta
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Kawasaki de sua propriedade, informação que foi
confirmada pelo fabricante, em nota explicativa à
f. 22. Assim, requer a reforma da sentença, com
a liberação da motocicleta, sem expedição de
multa, dada a arbitrariedade de sua apreensão,
visto que não transitou em via pública, conforme
relatado no boletim de ocorrência policial.

Recurso regularmente processado, com
resposta (f. 106/112) e preparo anotado. 

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou
de elaborar parecer (f. 121-TJ). 

Este o relatório. Decido. 

A análise dos autos revela que o apelante é
proprietário da motocicleta Kawasaki de 220 cilin-
dradas, modelo KDX220-A4, ano 1997, de cor
verde, chassi DX220AE003761, conforme nota
fiscal fatura nº 003263, originalmente off-road, que
foi apreendida em 04.09.03, por transitar em via
pública, e autorizada é a condução em com-
petição ou em lugar fechado (f. 10/24).

Inicialmente é preciso consignar que o
apelante não provou a irregularidade do ato de
apreensão da motocicleta por condução em via
pública. Assim, conquanto resista ao ato de
apreensão, no caso de liberação da motocicleta
por exigência indevida, cabe-lhe a obrigação de
quitar a multa por condução indevida e despesas
de estadia.

Ultrapassada a controvérsia jurídica sobre
a infração de trânsito que redundou na apreensão
da motocicleta do apelante, mister se faz verificar
se dele pode ser exigido o pré-cadastro, como
condição para liberação da motocicleta.

A Portaria nº 47/98 do Contran responde
à indagação acima, in verbis: 

O Diretor do Departamento Nacional de
Trânsito - Denatran, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 19 da Lei 9.503, de
23 de setembro de 1997, que instituiu o
Código de Trânsito Brasileiro - CTB; 
Considerando o que estabelece o inciso XXVI
do art. 19 do Código de Trânsito Brasileiro.
Considerando o que estabelece a Resolução

nº 77/98 do Conselho Nacional de Trânsito -
Contran, resolve: 
Art. 1º. Estabelecer os procedimentos à con-
cessão do código de marca-modelo-versão de
veículos do Registro Nacional de Veículos
Automotores - Renavam e emissão do
Certificado de Adequação à Legislação de
Trânsito - CAT, para efeito de pré-cadastro,
registro e licenciamento no Sistema Nacional
de Trânsito.
Art. 2º. Todos os veículos de fabricação
nacional, importados, transformados ou encar-
roçados receberão códigos específicos na
tabela de marca-modelo-versão do Renavam
e o CAT, desde que atendidos os requisitos de
identificação e de segurança veicular, cons-
tantes nos Anexos I, II e III desta Portaria.
§ 1º. Os fabricantes, montadoras, importa-
dores, transformadoras ou encarroçadoras,
que não possuírem capacitação laboratorial e
de engenharia e os importadores sem o
amparo técnico do fabricante, deverão apre-
sentar, juntamente com os Anexos I e II,
Certificado de Segurança Veicular - CSV, emi-
tido por uma Instituição Técnica de
Engenharia homologada pelo Denatran. 
§ 2º. No caso de importação por pessoa física
ou jurídica, sem o amparo técnico do fabri-
cante, o CAT ficará restrito ao(s) veículo(s)
indicado(s) no referido documento, de acordo
com o(s) código(s) VIN (número de identifi-
cação de veículo), constante(s) no compe-
tente documento de importação. 
§ 3º. O caput deste artigo não se aplica aos
veículos de propulsão humana, de tração ani-
mal, de uso bélico e de uso exclusivo em cir-
cuitos fechados de competição. 
§ 4º. Aplica-se o caput deste artigo aos apare-
lhos automotores destinados a puxar ou
arrastar maquinaria de qualquer natureza ou
a executar trabalhos agrícolas e de cons-
trução ou de pavimentação, desde que lhe
seja facultado transitar nas vias. 
Art. 3º. A apresentação do Anexo III não
exime o emitente de apresentar, quando
solicitado pelo Denatran, os comprovantes de
atendimento dos requisitos de identificação e
de segurança veicular, arquivados no Brasil
ou no exterior, devendo, para isso, manter
disponíveis o projeto de engenharia, o memo-
rial descritivo (Anexo IV desta Portaria) e os
resultados dos ensaios dos sistemas, compo-
nentes e dispositivos abrangidos pela legis-
lação de segurança veicular. 
Art. 4º. O Denatran, no prazo máximo de dez
dias corridos, contados do recebimento do
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requerimento devidamente instruído, emitirá
em nome do interessado o CAT do veículo
objeto do processo de homologação. 
§ 1º. Havendo necessidade de complemen-
tação do requerimento, por parte do interes-
sado, será fixado o prazo de trinta dias para
atendimento da exigência, findo o qual o pedi-
do será indeferido, emitida notificação ao
interessado e o processo arquivado. 
§ 2º. Após a emissão do CAT, o Denatran
enviará ao requerente as informações
necessárias para a inserção do veículo no
módulo do pré-cadastro do Renavam. 
Art. 5º. O Denatran poderá conceder, exclusi-
vamente, ao fabricante ou à montadora, esta-
belecido no Brasil, com capacitação laborato-
rial e de engenharia no Brasil ou no exterior,
código específico de marca-modelo-versão
do Renavam, conforme Anexos II e VI desta
Portaria, aos novos modelos ou versões de
veículos nacionais ou importados, que serão
utilizados no desenvolvimento, na avaliação
de desempenho, realização de ensaios, ou na
apresentação do produto. 
§ 1º. O Denatran, após a concessão do códi-
go específico de marca-modelo-versão de
que trata o caput deste artigo, emitirá a dis-
pensa do CAT, conforme o Anexo VII desta
Portaria, que será utilizado para fins de
desembaraço aduaneiro, registro e licencia-
mento do veículo. 
§ 2º. Os fabricantes ou montadoras deverão
pré-cadastrar no módulo do Renavam os veícu-
los de que trata este artigo, com a restrição à
comercialização, devendo esta restrição cons-
tar obrigatoriamente no campo de observação
do Certificado de Registro de Veículos - CRV e
do Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículos - CRLV, quando do seu registro e
licenciamento, em nome do requerente. 
§ 3º. Os veículos de que trata este artigo não
poderão ser comercializados sem a emissão
do CAT. 
Art. 6º. Para os fabricantes de reboques,
semi-reboques, encarroçadores e transfor-
madores de veículos, à concessão do código
específico de marca-modelo-versão, será
exigida também a apresentação do
Comprovante de Capacitação Técnica - CCT
que deverá ser emitido, exclusivamente, por
uma Instituição Técnica de Engenharia
homologada pelo Denatran. 
Art. 7º. O Denatran, quando julgar necessário,
devidamente justificado, poderá requisitar uma
amostra dos lotes de veículos nacionais ou
importados, a serem comercializados no país,

para fins de comprovação do atendimento às
exigências de identificação e de segurança
veicular, mediante a realização de ensaios, exe-
cutados de acordo com a legislação vigente.
§ 1º. Os ensaios deverão ser realizados no
Brasil, em laboratório próprio do fabricante,
montador, importador, encarroçador ou trans-
formador, ou em Laboratório Técnico homolo-
gado pelo Denatran. 
§ 2º. Nos casos em que, comprovadamente, a
falta de condições locais exigir a realização
de ensaios no exterior, ficará a critério do
Denatran a aprovação do cronograma de
ensaios, do local e da equipe de acompa-
nhamento, que será composta de no máximo
três técnicos, sendo um, obrigatoriamente,
representante do Denatran. 
§ 3º. Todos os custos dos ensaios e do acom-
panhamento, no Brasil ou no exterior, correrão
por conta exclusiva do fabricante, montador,
importador, encarroçador ou transformador.
§ 4º. A constatação do não-atendimento às
exigências da legislação implica o indeferimen-
to da concessão do código de marca-modelo-
versão e o cancelamento do CAT, aplicadas as
sanções estabelecidas na legislação.
Art. 8º. À concessão de cada CAT, deverá o
requerente depositar, em favor do Fundo de
Educação e Segurança do Trânsito - Funset,
o valor correspondente a 250 (duzentas e
cinqüenta) UFIRs.
Art. 9º. Ficam revogadas as Portarias nos

01/94, 04/96 e 08/96. 
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação. 
Brasília, 29 de dezembro de 1998.

Como é possível observar, o caput do art.
2º da Portaria nº 47/98 do Denatran determina
que “Todos os veículos de fabricação nacional,
importados, transformados ou encarroçados
receberão códigos específicos na tabela de
marca-modelo-versão do Renavam e o CAT,
desde que atendidos os requisitos de identifi-
cação e de segurança veicular, constantes nos
Anexos I, II e III desta Portaria”, enquanto o § 3º
do referido art. 2º livra da regra de pré-cadastro
os veículos de uso exclusivo em circuitos fecha-
dos de competição (“O caput deste artigo não
se aplica aos veículos de propulsão humana, de
tração animal, de uso bélico e de uso exclusivo
em circuitos fechados de competição”). Aliás, a
nota explicativa do fabricante da motocicleta do
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apelante é precisa em relação às disposições
da Portaria nº 47/98 do Denatran (f. 22). 

Dessarte, o apelante não está obrigado a
providenciar o pré-cadastro para alcançar a
liberação de sua motocicleta destinada à com-
petição esportiva em ambiente fechado.
Pontue-se que os arts. 120 e 130 do CTB
devem ser interpretados conforme a Portaria nº
47/98 do Denatran, motivo pelo qual o apelado
incorre em erro ao exigir o pré-cadastro do
apelante para liberar a motocicleta apreendida.
No entanto, ao apelante cabe pagar a multa
aplicada e despesas de estada, pois a infração
de trânsito restou comprovada. 

Por conclusão, o veículo de uso exclusivo
em competição não está autorizado a transitar
em via pública. Assim, ao proprietário autuado,
cabe pagar a multa pela infração de trânsito.
Todavia, apreendido o veículo, à autoridade de
trânsito, cabe exigir a quitação da despesa de
estada para liberá-lo, e não o pré-cadastro na
repartição de trânsito, porquanto veículo livre
desse procedimento administrativo, justamente
porque não autorizado o uso em via pública (cf.
§ 3º do art. 2º da Portaria nº 47/98 do Denatran).
Aliás, a multa por infração de trânsito deve ser

quitada conforme procedimento de cobrança em
vigor, com ampla possibilidade de resistência,
que, mal sucedida, pode ocasionar inscrição em
dívida ativa.

Assim sendo, dou parcial provimento à
apelação para julgar procedente o pedido de rein-
tegração de posse e determinar a liberação da
motocicleta do apelante, mediante a prova de
quitação da despesa de estadia, no prazo máximo
de 48 horas, sob pena de multa diária de R$
100,00 (cem reais), sendo certo que a multa por
infração de trânsito deverá ser quitada conforme
procedimento estabelecido pela legislação de
regência, inclusive com oportunidade de resistên-
cia. Condeno o réu ao pagamento dos honorários
de advogado de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e
ao valor das despesas adiantadas (CPC, art. 20,
caput).

Custas recursais, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Jarbas Ladeira e Brandão
Teixeira. 

Súmula - DERAM PARCIAL PROVI-
MENTO. 

-:::-

AÇÃO DE DEPÓSITO - BEM FUNGÍVEL - DESCABIMENTO - REGRAS DO MÚTUO
- APLICABILIDADE - PRISÃO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE

Ementa: Ação de depósito. Sacas de café. Prisão civil. Impossibilidade.

- Tratando-se de bens fungíveis e consumíveis, aplicam-se ao depósito as regras do mútuo (art.
645 do CC/2002), pelo que incabível a ação de depósito, com pedido de prisão do devedor. 

Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0446.06.003995-0/001 - Comarca de Nepomuceno - Apelante:
Aprovar Agropecuária Com. e Repres. Ltda. - Apelados: João Henrique Castelari, Nailton Castelari e
outro - Relator: Des. ROBERTO BORGES DE OLIVEIRA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado

de Minas Gerais, incorporando neste o relatório
de fls., na conformidade da ata dos julgamentos
e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM NEGAR PROVIMENTO. 
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Belo Horizonte, 28 de novembro de 2006.
- Roberto Borges de Oliveira - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Roberto Borges de Oliveira -
Cuida-se de apelação cível interposta por Aprovar
Agropecuária Comércio e Representações Ltda.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Comarca
de Nepomuceno, nos autos da ação de depósito
movida em desfavor de João Henrique Castelari,
Nailton Castelari e Reginaldo Reis Guedes.

O MM. Juiz, registrando que a via eleita
não é a adequada para o acolhimento da pre-
tensão aviada, julgou extinto o processo, sem
julgamento do mérito, por falta de interesse de
agir, na forma do art. 267, VI, do CPC. 

Condenou a suplicante no pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, que
foram fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformada, a apelante insurge-se contra
a sentença, aduzindo que os dispositivos legais
que fundamentaram a sentença se referem a
depósitos comuns, enquanto o depósito discutido
nos autos é regido por lei especial (8.929/94).

Salienta que a cédula de produto rural, na
qual se sustenta a ação de depósito, foi confec-
cionada em estrita consonância com a citada
lei. Portanto, se os apelados assinaram e con-
cordaram com as cláusulas nela dispostas,
assumindo a obrigação de fiéis depositários,
não há razão para a extinção do feito. 

Alega que o apelado confessa ter colhido
98 sacas de café e que se dá por satisfeita com
o recebimento de 94 sacas, mais sucumbência. 

Ressalta que o art. 15 da Lei 8.929/94 não
tem caráter imperativo, e, sim, facultativo, de
forma que o credor pode optar por receber a dívi-
da por outros meios, que não a ação de execução.

Sustenta a infungibilidade do bem, alegan-
do que as especificações constantes da cédula de
produto rural lhe atribuem características únicas.

Postula o provimento do recurso, com a
conseqüente reforma da decisão a quo. 

Apesar de devidamente intimados, ape-
nas o apelado João Henrique Castelari apre-
sentou contra-razões (f. 52/53). 

Conheço do recurso, mas entendo que o
mesmo não merece prosperar. 

Infere-se dos autos que os apelados emiti-
ram em favor da apelante, em 22 de agosto de
2003, cédula de produto rural (f. 06/09), através da
qual se obrigaram a lhe entregar, no dia 30 de
julho de 2004, 94 (noventa e quatro) sacas de
café, conforme caracterização constante do título.
Nesse mesmo instrumento, foram constituídos
fiéis depositários do referido bem. 

Contudo, contratos como o ora analisado
são denominados, pela doutrina especializada, de
depósito irregular, pois que incidem sobre coisas
fungíveis e são ajustados mediante transferência
do domínio ao depositário, que pode usar e con-
sumir os bens que lhe são confiados, com obri-
gação apenas de restituí-los em objetos que sejam
do mesmo gênero, qualidade e quantidade.

Veja-se, a propósito, a lição do Prof. Caio
Mário da Silva Pereira: 

Chama-se irregular (o depósito), quando
incide sobre coisas fungíveis, obrigando-se o
depositário a restituir objetos que sejam do
mesmo gênero, qualidade e quantidade. (...)
Há, neste caso, transferência de domínio da
coisa depositada, regulando-se o contrato
pelas disposições relativas ao mútuo (Código
Civil, artigo 1.280) (Instituições de direito civil.
10. ed. Rio de Janeiro: Forense, v. 3, p. 227). 

No mesmo sentido, observe-se a dou-
trina de Humberto Theodoro Júnior, verbis: 

Sob outro aspecto, o depósito contratual pode
ser regular ou irregular: o primeiro é o que tem
por objeto coisas não fungíveis, e o depositário
se obriga a restituir especificamente a própria
coisa depositada; e o irregular é o que incide
sobre coisas fungíveis, e ajustado mediante
transferência do domínio ao depositário, que
pode usar e consumir os bens que lhe são con-
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fiados, com obrigação apenas de restituí-los em
objetos que sejam do mesmo gênero, qualidade
e quantidade. O depósito irregular escapa do
regulamento específico do depósito e sujeita-se
à disciplina legal do mútuo (Curso de direito
processual civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense,
v. 3, p. 54).

A verdade é que as coisas fungíveis não
se prestam ao depósito clássico, porque pres-
supõe este coisas individuadas. Por isso mesmo,
prescreve o art. 645 do CC/2002, aplicável à
espécie: 

O depósito de coisas fungíveis, em que o
depositário se obrigue a restituir objetos do
mesmo gênero, qualidade e quantidade, regu-
lar-se-á pelo disposto acerca do mútuo.

Dúvida não há, lado outro, de que os
bens dados em depósito - sacas de café - são
fungíveis, conforme se infere das cláusulas
contratuais na citada cédula, visto que admitem
a sua substituição. Confira-se: 

Produto: ‘Café cru, em grão, de produção
brasileira, Coffea arabica, tipo 6, ou melhor,
bebida dura, ou melhor, para entrega no
Município de Elói Mendes, MG, Brasil’ (f. 06).
(...) 
c) - Condições Especiais: O produto acima
discriminado será entregue à compradora,
que dará plena quitação, declarando, ainda,
encontrar-se o mesmo nas condições estipu-
ladas neste instrumento. Também concordo
(amos), desde já, que, caso o produto na data
de sua entrega apresente características
diferentes das que estão acima delineadas,
poderá ser recusado, ou, a critério da com-
pradora, ser recebido com descontos (f. 07). 

Por conseguinte, e pondo-me de acordo
com o il. Juízo a quo, diante da caracterização
do negócio como depósito irregular, sobre ele
incidem as regras concernentes ao mútuo, que
não ensejam a ação de depósito. 

A jurisprudência do colendo STJ, aliás,
vem consolidando o mesmo entendimento, ou
seja, de que, nos casos de depósito irregular,
como o ora analisado, não é possível a inter-
posição da ação de depósito, com a conse-
qüente prisão do depositário; se não, vejamos: 

Depósito. Coisas fungíveis. - O depósito irregu-
lar não se confunde com o mútuo, tendo cada
um finalidades específicas. Aplicam-se-lhe,
entretanto, as regras deste, não sendo possível
o uso da ação de depósito para obter o cumpri-
mento da obrigação de devolver as coisas
depositadas, cuja propriedade se transferiu ao
depositário. O adimplemento da obrigação de
devolver o equivalente há de buscar-se em
ação ordinária, não se podendo pretender a
prisão do depositário (RSTJ 24/322, 53/180).

E, ainda: 

O depósito de bens fungíveis é regulado
pelas regras do mútuo e não enseja ação de
depósito (STJ - 3ª T. - AI 114.217/RS - AgRg,
Rel. Min. Waldemar Zveiter, j. em 18.02.97,
negaram provimento, v.u. DJU de 24.03.97, p.
9.016) (NEGRÃO,Theotonio. Código de
processo civil e legislação processual em
vigor. 35. ed. São Paulo: Saraiva, p. 858).

Nesse sentido, também, vem-se posi-
cionando este eg. Tribunal, verbis: 

Civil e processual civil. Ação de depósito.
Penhor. Cédula de crédito rural. Bens fungíveis
dados como garantia. Depósito irregular.
Incidência das regras do mútuo. Aplicação do art.
1.280 do CC. Carência da ação. Representação
processual. Defeito. Inexistência. 
- Se o bem dado em garantia do contrato é
coisa fungível e não ganha força de infungibili-
dade pela vontade das partes contratantes, o
seu depósito se apresenta juridicamente como
irregular, e aplicam-se as regras relativas ao
mútuo, nos termos do art. 1.280 do Código Civil
de 1916, vigente à época de sua celebração. 
- Tratando-se de depósito irregular, na
hipótese em que o objeto do depósito for
coisa fungível, não cabe a ação de depósito,
com pedido de prisão civil do devedor, por ser
juridicamente impossível, pelo que deve ser
reconhecida a carência do autor para a
demanda proposta. (...). (AC nº 379.824-3 -
Comarca de Uberlândia - 3ª Câm. Cível -
extinto TAMG - Rel. Juiz Maurício de Barros -
j.em 19.03.2003 - v.u.).

E, ainda: 

Ação de depósito. Penhor mercantil. Mútuo.
Bens fungíveis. Carência da ação. 
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- Tratando-se de bens fungíveis e con-
sumíveis, aplicam-se ao depósito as regras do
mútuo, pelo que incabível a ação de depósito
com pedido de prisão do devedor (AC nº
338.630-5 - 4ª Câm. Cível - TAMG - Rel. Juiz
Alvimar de Ávila - j. em 22.08.2001 - v.u.).

Nego provimento ao recurso. 

Custas recursais, pela apelante. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Alberto Aluízio Pacheco de
Andrade e Evangelina Castilho Duarte. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - DANO MATERIAL - FURTO DE VEÍCULO -
OFICINA MECÂNICA - OBRIGAÇÃO DE GUARDA - CULPA IN VIGILANDO - DEVER DE

INDENIZAR - LUCROS CESSANTES - VALOR - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO

Ementa: Responsabilidade civil. Indenização. Veículo estacionado em oficina mecânica para
reparos. Depósito caracterizado. Culpa in vigilando. Dever de indenizar. 

- Para que surja o dever de indenizar, é mister que concorram três elementos: o dano, a con-
duta culposa e o nexo causal entre os dois primeiros. 

- Consoante a Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, o estabelecimento comercial
responde, civilmente, perante o cliente, pela reparação de furto de veículo ocorrido em seu
estacionamento, porque assume a guarda do automóvel, caracterizando-se assim a culpa in
vigilando. 

- Há obrigação de guarda, por parte de oficina mecânica, quanto ao veículo ali deixado para
consertos e/ou reparos, surgindo, na ocorrência de furto do mesmo, a obrigação de indenizar
pelo prejuízo causado. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.03.885194-5/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelantes:1os)
Raimundo Nonato Vieira e outros; 2º) Joaquim Marcos de Oliveira - Apelado: Nilton Peres de Oliveira
- Relator: Des. OSMANDO ALMEIDA

-:::-

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, 9ª Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos e
das notas taquigráficas, à unanimidade de votos,
EM DAR PARCIAL PROVIMENTO À PRIMEIRA
APELAÇÃO E NÃO CONHECER DA SEGUNDA.

Belo Horizonte, 7 de novembro de 2006.
- Osmando Almeida - Relator. 

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Osmando Almeida - Trata-se
de 2 (dois) recursos de apelação interpostos

contra a r. sentença de f. 82/87, proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível desta
Capital, que, nos autos da ação ordinária de
ressarcimento de danos ajuizada por Nilton
Peres de Oliveira em desfavor de Raimundo
Nonato Vieira, Domingos Paulino Nilson e
Joaquim Marcos de Oliveira, julgou parcial-
mente procedente o pedido formulado na inicial,
condenando os réus, solidariamente, ao paga-
mento da importância de R$105.402,00, sendo
R$13.050,00 por indenização pela perda do
veículo que fora furtado e R$92.352,00 pelos
lucros cessantes, levando-se em consideração
o número de 78 meses de trabalho, conforme
lançado na peça exordial, valores aos quais
deverão ser aplicados juros de mora de 1% ao
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mês e correção monetária a partir da citação.
Condenou os réus ao pagamento de 80% das
custas processuais mais honorários advocatí-
cios, estes fixados em 20% sobre o valor da
condenação, cabendo ao autor o pagamento de
20% das custas processuais e honorários advo-
catícios no valor de 5% sobre o valor da conde-
nação.

O MM. Juiz suspendeu a “execução dos
valores condenatórios relativos às custas
processuais e honorários advocatícios”,
porquanto ambas as partes litigam sob o pálio
da assistência judiciária. 

Na 1ª apelação, interposta por Raimundo
Nonato Vieira e Domingos Paulino Nilson, cujas
razões se encontram às f. 89/91, pleiteiam os
apelantes a reforma da r. sentença, para que
seja julgado improcedente o pedido inicial, ale-
gando que não tiveram culpa pelo furto do
veículo, pugnando, alternativamente, pela
exclusão da condenação do valor referente aos
lucros cessantes, argumentando que o valor
deferido é exorbitante. 

Aduzem que deve ser revisto o valor
deferido ao autor a título de honorários advo-
catícios, requerendo a redução dos mesmos. 

A 2ª apelação foi interposta por Joaquim
Marcos de Oliveira, réu citado por edital, repre-
sentado nos autos por curador nomeado pelo
MM. Juiz às f. 48/49. 

Suas razões recursais, expostas à f. 92-
v., limitam-se a reiterar aquelas de f. 88/91,
apresentadas pelos outros réus. 

As contra-razões encontram-se às f. 95/97,
nas quais o autor/apelado refuta os argumentos
expendidos pelos apelantes, pleiteando a
manutenção da r. sentença na sua integralidade.

Passo à análise da 1ª apelação, inter-
posta por Raimundo Nonato Vieira e Domingos
Paulino Nilson. 

Conheço do recurso, visto que presentes
seus pressupostos de admissibilidade. 

Revelam os autos que o autor possuía um
caminhão, o qual foi entregue à oficina “Carroceria
Cinco de Ouro”, de propriedade dos réus, no dia 9
de julho de 1996, ali devendo permanecer alguns
dias, para reparos na carroceria.

Informa o autor que, no dia 12 de julho de
1996, recebeu a notícia de que seu caminhão
havia sido furtado na madrugada daquele dia,
fato comunicado à autoridade policial, não
tendo sido o veículo recuperado. 

Pleiteia o ressarcimento do valor de R$
13.500,00, referente ao caminhão, e do montan-
te de R$ 153.922,86, a título de lucros ces-
santes, estes calculados à razão de R$ 1.937,37
por mês, durante 78 meses.

O MM. Juiz sentenciante deferiu a quan-
tia de R$ 13.050,00 pelo veículo e R$
92.352,00 pelos lucros cessantes. 

O presente recurso foi interposto pelos
réus Raimundo Nonato Vieira e Domingos
Paulino Nilson. 

Pois bem. 

O cerne da questão aduzida pelo autor
estriba-se na regra legal contida no direito priva-
do, que prevê a responsabilidade civil, consub-
stanciada no dever de indenizar danos decor-
rentes de conduta ilícita, nos termos do art. 159
do Código Civil brasileiro de 1916, que dispõe:

Aquele que, por ação, omissão voluntária, ne-
gligência ou imprudência, violar direito ou causar
prejuízo a outrem fica obrigado a reparar o dano.

Caio Mário da Silva Pereira, ao tratar dos
requisitos da responsabilidade civil, previstos
no art. 159 do CC/1916, com o correspondente
no art. 186 do CC/2002, ensina que: 

Deste conceito extraem-se os requisitos
essenciais: 
a) em primeiro lugar, a verificação de uma
conduta antijurídica, que abrange comporta-
mento contrário ao direito, por comissão ou
omissão, sem necessidade de indagar se
houve ou não propósito de malfazer; 
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b) em segundo lugar, a existência de dano,
tomada a expressão no sentido de lesão a um
bem jurídico, seja este de ordem material ou
imaterial, de natureza patrimonial ou não
patrimonial; 
c) e, em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade entre uma e outro,
de forma a precisar-se que o dano decorre da
conduta antijurídica, ou, em termos negativos,
que, sem a verificação do comportamento
contrário ao direito, não teria havido o atenta-
do a bem jurídico (Instituições de direito civil.
Rio de Janeiro: Forense, v. 1, p. 457). 

Nesse compasso, exige-se, para a
reparação civil do dano, a configuração do ato ilíci-
to do agente, através de um procedimento anti-
jurídico ou da contravenção a uma norma de con-
duta preexistente, de modo que não há ato ilícito
quando inexiste procedimento contra o Direito.

Traz o inciso I do art. 188 do Código Civil
o enunciado da inexistência de ato ilícito quando
o dano é causado no exercício regular do direito.
Nesse sentido, ninguém poderá ser responsabi-
lizado civilmente por ato praticado com permis-
são legal, enquanto se manteve dentro da nor-
malidade, sem abuso do direito ou sem extrapo-
lar os limites do exercício regular do direito, ainda
que venha a causar prejuízo a terceiro.

Pertinente, na hipótese em exame, o
seguinte julgado: 

Se alguém, no uso normal de um direito, lesar
outrem, não terá qualquer responsabilidade pelo
dano, por não ser um procedimento ilícito. Só
haverá ilicitude se houver abuso de direito ou
seu exercício irregular ou anormal (RT 434/239).

Ensina Maria Helena Diniz que: 

Para que se configure o ato ilícito, será impres-
cindível que haja: a) fato lesivo voluntário, cau-
sado pelo agente, por ação ou omissão volun-
tária, negligência ou imprudência; b) ocorrência
de um dano patrimonial ou moral, sendo que,
pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça,
serão cumuláveis as indenizações por dano
material ou moral decorrentes do mesmo fato; c)
nexo de causalidade entre o dano e o comporta-
mento do agente (Código Civil anotado. São
Paulo: Saraiva, 1995, p.152).

Assim sendo, a responsabilidade civil pres-
supõe a existência de comportamento do agente,
comissivo ou omissivo, que, desrespeitando a
ordem jurídica, cause prejuízo a outrem pela
ofensa a bem ou a direito deste, de modo que,
afastada a antijuridicidade da conduta do agente,
não se lhe pode impor o ônus reparatório.

Do exame dos autos, verifica-se que estão
devidamente comprovados o dano, a culpa dos
réus e o nexo causal entre a conduta dos mesmos
e o dano havido.

Restou incontroverso que o caminhão fora
furtado na oficina dos réus, sabendo-se que, no dia
do furto, a mesma estava cheia, não cabendo
todos os veículos do lado de dentro, o que levou os
réus a estacionarem o veículo do lado de fora, na
rua, tendo ocorrido o furto durante a madrugada.

Tais fatos foram largamente noticiados e
confessados ao longo do caderno processual,
até mesmo no recurso de apelação. 

Esquivam-se os réus do dever de inde-
nizar o autor, alegando que não agiram com
culpa, tendo em vista que o caminhão havia
sido colocado do lado de fora para possibilitar o
conserto de outro mais urgente, tendo sido este
concluído já na entrada da madrugada, após o
que deveria o veículo do autor ser recolocado
no interior da oficina, o que não foi possível,
uma vez que o mesmo não funcionou. 

Argumentam os réus que o estabelecimen-
to funcionava em um lote pequeno e se destinava
exclusivamente ao conserto de carrocerias, sendo
que nada entendiam de consertos mecânicos.

A meu ver, os réus agiram com culpa in vigi-
lando, que, conforme ensinamento de Clóvis
Beviláqua, é 

a violação de um dever preexistente, que con-
siste na falta de atenção especial necessária em
certas emergências (Código Civil, Livraria
Francisco Alves, 1958, v. 4, p. 171).

Aplicável à espécie a Súmula 130 do
STJ: “A empresa responde, perante o cliente,
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pela reparação de dano ou furto de veículo
ocorrido em seu estacionamento”. 

Confira-se a pertinente lição de Rui Stoco:

Quando o proprietário do veículo o confia a uma
oficina mecânica para revisão ou reparos ou
quando o recolhe a um posto de serviços (posto
de gasolina) para lavagem, abastecimento, troca
de óleo, etc., ocorre o depósito e conseqüente
responsabilidade do estabelecimento. O proprie-
tário, sem deixar de sê-lo, transfere a guarda da
coisa e, com esta, o dever de vigilância, determi-
nante da responsabilidade do garagista, ou do
proprietário da oficina, ou do posto, pelo furto do
veículo. Normalmente o dono do veículo recebe
um comprovante de sua entrega à oficina de
consertos ou posto de serviços, que comprova a
transferência da guarda. Independentemente
deste canhoto, a evidência do depósito, medi-
ante o fato da entrega, poderá ser feita por qual-
quer outro modo. E, em havendo, estará carac-
terizado o depósito, para efeito de responsabili-
dade em caso de furto, do qual o empreendedor
somente se libera demonstrando a devolução da
coisa a seu proprietário (Responsabilidade civil e
sua interpretação jurisprudencial. 2. ed. São
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1995, p. 217).

Nesse sentido, tem sido o entendimento
deste egrégio Tribunal: 

Indenização. Estabelecimento comercial.
Estacionamento. Furto de veículo.
Responsabilidade civil. - O estabelecimento
comercial responde civilmente pelo furto de
veículo ocorrido em estacionamento destinado
à sua clientela e por ele mantido, não afastan-
do sua responsabilidade indenizatória a
existência de aviso desobrigando-o da guarda
e conservação do respectivo bem (Apelação
Cível nº 188.134-9, 11ª Câmara Cível, Rel. Juiz
Dorival Guimarães Pereira, j. em 08.02.95).

Segundo estabelece a Súmula 130 do
Superior Tribunal de Justiça, o estabeleci-
mento comercial responde civilmente perante
o cliente pela reparação de dano ou furto de
veículo ocorrido em seu estacionamento,
porque assume a guarda do automóvel,
sendo irrelevante, para caracterizar a culpa in
vigilando, a inexistência de contrato escrito ou
mesmo a gratuidade do serviço prestado,
visto que as pessoas ali se encontram para
adquirir mercadorias e serviços, gerando

mais lucro às lojas e supermercados, que
devem ser responsáveis pelos riscos de sua
atividade empresarial (Apelação Cível nº
288.099-7, 11ª Câmara Cível, Rel. Edilson
Fernandes, j. em 10.09.1999).

Nessa mesma linha de raciocínio, o
colendo Superior Tribunal tem decidido que a
empresa, ao fornecer local presumivelmente
seguro para estacionamento, em atendimento
aos seus objetivos empresariais, obriga-se a
indenizar os proprietários de veículos parquea-
dos em tais locais. 

Mutatis mutandis, se o caminhão fora con-
fiado ao estabelecimento comercial dos réus para
reparos na carroceria e eles mesmos reconhecem
que o veículo fora furtado quando estava sob sua
guarda, indene de dúvidas que existe o dever de
indenizar¸ ressaltando-se que os fatos estão devi-
damente comprovados nos autos.

Assim, demonstrados os requisitos ense-
jadores da responsabilidade civil, surge para os
réus o dever de indenizar o autor pelos danos
sofridos. 

Tendo em vista as considerações acima
efetuadas, há de se definir o quantum indeniza-
tório. 

Quanto ao valor do caminhão, a r. sen-
tença deferiu o valor de R$13.050,00, valor que
se afigura razoável diante do que foi pedido,
montante que foi sopesado com os argumentos
fornecidos pelos réus. 

Entretanto, no que diz respeito à quantia
definida para ressarcimento dos lucros ces-
santes, entendo que o decisum deve ser refor-
mado, devendo tal valor ser reduzido. 

Inicialmente, impende destacar que os
lucros cessantes, nos termos do art. 1.059 do
CC/1916, devem ser arbitrados com base na
quantia que a parte lesada “razoavelmente deixou
de lucrar” em virtude de determinada conduta do
agente causador do dano. É que, como não há
meio preciso de se saber qual foi o lucro que se
deixou de obter em razão do evento danoso,
devem-se fixar os lucros cessantes com base no



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 57, n° 179, p. 35-298, out./dez. 2006238

bom senso, ou seja, de acordo com razoável esti-
mativa a respeito da margem de lucro que a parte
lesada auferiria se os acontecimentos tivessem
ocorrido normalmente, sem a interferência daque-
le que impediu a realização da atividade geradora
de renda.

Segundo Rui Stoco: 

Lucros cessantes constitui expressão usada
para distinguir os lucros de que fomos priva-
dos e que deveriam vir ao nosso patrimônio,
em virtude de impedimento decorrente de fato
ou ato não acontecido ou praticado por nossa
vontade. São, assim, os ganhos que eram
certos ou próprios de nosso direito, que foram
frustrados por ato alheio ou fato de outrem
(Responsabilidade civil e sua interpretação
jurisprudencial. 2. ed., São Paulo: Editora RT,
p. 516). 

A esse respeito: 

Direitos civil e processual civil. Responsabilidade
civil. Danos causados por animais. Lucros ces-
santes. Cabimento. Doutrina. Recurso especial.
Tópico específico na petição. Dispensabilidade.
Porte de remessa e retorno. Justiça gratuita.
Recurso provido. - A expressão ‘o que razoavel-
mente deixou de lucrar’, constante do art. 1.059
do Código Civil, deve ser interpretada no sentido
de que, até prova em contrário, se admite que o
credor haveria de lucrar aquilo que o bom senso
diz que lucraria, existindo a presunção de que os
fatos se desenrolariam dentro do seu curso nor-
mal, tendo em vista os antecedentes (...) (STJ, 4ª
Turma, REsp 121.176/BA, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. em 11.12.98). 

Do exame dos documentos de f. 16/17,
observa-se que, nos três meses que antecederam
o furto, o autor auferiu uma renda média de R$
1.973,37.

Entretanto, tal valor configura a renda bruta
obtida com o caminhão, utilizado pelo autor para
efetuar transporte de cargas. Desse montante, hão
de ser excluídos os gastos e despesas, para que
sejam apurados os lucros cessantes, tendo assim
se pronunciado o douto Sentenciante, à f. 87:

Deveria, então, o autor trazer para o feito
demonstrativo do percentual que normal-

mente se gasta para produzir determinada
receita, e, não o fazendo, tenho comigo, por
levantamento junto a sindicatos, que este
valor orça na ordem de 60% do valor recebido
a título de frete. 

Ou seja, o ilustre Julgador entendeu que
o percentual de lucro a ser obtido com um cami-
nhão efetuando transporte de cargas alcança
60% do valor do rendimento bruto. Sendo esse
montante de R$ 1.973,37, então o valor do lucro
médio mensal foi calculado em R$ 1.184, 00. 

E, em que pesem os judiciosos fundamen-
tos da bem-lançada sentença, a meu sentir, para a
situação em análise, tal valor se me afigura eleva-
do, uma vez que inúmeras variáveis devem ser
sopesadas no caso em espeque.

Não se pode olvidar que o caminhão em
tela, à época do furto, já contava com 23 anos de
uso, o que certamente aumentaria os gastos com
sua manutenção, onerando o percentual de lucro.

Assim, quando do ajuizamento da ação,
já se haviam passado 30 anos da fabricação do
veículo, razão pela qual é inolvidável que a
renda líquida mensal sofreria o efeito da eleva-
da depreciação do mesmo. 

Também não foi informado nos autos se
o autor trabalhava sozinho ou se tinha aju-
dantes, variáveis que influenciam no lucro final. 

Ademais, como se trata de uma média de
longo prazo, hão de se levar em consideração
os reveses da economia do País, aos quais não
fica imune o setor de transportes. 

Desse modo, quando se lida com médias
a serem definidas por um longo período, no caso
78 meses, tendo-se como ponto de partida uma
pequena amostra de três meses (f. 16/17), deve-
se tomar todo o cuidado para que não sejam
generalizadas situações meramente episódicas.

Nessa esteira de raciocínio, com supedâ-
neo nos princípios informadores do direito, prin-
cipalmente a prudência e a razoabilidade, e para
que não haja o enriquecimento ilícito de uma
das partes em detrimento da outra, entendo que
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o percentual deve ser reduzido para 40%, índice
a ser aplicado sobre a renda bruta média, com-
provada nos autos, cujo resultado constituirá o
valor a ser indenizado ao autor a título de lucros
cessantes.

Efetuando-se o cálculo apontado acima,
obtém-se o valor mensal de R$ 789,35, o que, ao
longo de 78 meses, perfaz o total de R$ 61.569,30.

No que diz respeito aos honorários advo-
catícios, tendo em vista o novo desfecho conferido
à demanda, os mesmos serão revistos, devendo a
eles ser aplicada a mesma proporcionalidade
definida para as custas e despesas do processo.

Diante de tais considerações, dou parcial
provimento ao recurso, apenas para reduzir o
valor dos lucros cessantes para R$ 61.569,30,
permanecendo o valor a ser indenizado pelo
caminhão aquele já definido na r. sentença,
qual seja R$ 13.050,00, totalizando a verba
indenizatória o montante de R$ 74.619,30. 

Tendo em vista o provimento parcial dado
ao recurso, passo à redistribuição dos ônus
sucumbenciais, devendo os réus arcar com 80%
do valor das custas processuais e recursais, bem
como dos honorários advocatícios, estes fixados
em 20% do valor da condenação, ficando os 20%
restantes das referidas verbas a cargo do autor,
sendo a exigibilidade suspensa, uma vez que as
partes litigam sob o pálio da assistência judiciária.

Segunda apelação. 

Cuida-se de recurso interposto pelo réu
Joaquim Marcos de Oliveira, citado por edital,
representado por curador nomeado pelo MM. Juiz.

Em suas razões recursais de f. 92-v., o
apelante limita-se a reiterar aquelas apresentadas
pelos outros réus às f. 89/91.

Tal apelação foi apresentada de maneira
irregular, o que impõe o seu não-conhecimento,
como se verá a seguir. 

O supedâneo legal de onde se extraem
os requisitos informadores do juízo de admissi-

bilidade dos recursos encontra-se no art. 514
do CPC, que assim dispõe: 

Art. 514 - A apelação, interposta por petição
dirigida ao juiz, conterá: 
I - os nomes e a qualificação das partes; 
II - os fundamentos de fato e de direito; 
III - o pedido de nova decisão. 

Verifica-se, portanto, que, para o conhe-
cimento da apelação, necessário o preenchi-
mento dos requisitos intrínsecos - ligados ao
próprio direito de recorrer - como também dos
extrínsecos - que dizem respeito à forma de
manifestação de tal direito. Em regra, apresen-
tam-se como pressupostos extrínsecos a regu-
laridade formal, a tempestividade e o preparo.
Na ausência de qualquer deles, fica impedida a
apreciação do mérito recursal. 

Assim, proferida a sentença, deve a parte
inconformada com seu teor, expor os motivos
pelos quais entende subsistir o seu direito, ata-
cando efetivamente o decisum, de modo a levar
o tribunal a analisar a sua pretensão. 

É o que ensina a doutrina de Nelson Nery
Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: 

O apelante deve dar as razões, de fato e de
direito, pelas quais entende deva ser anulada
ou reformada a sentença recorrida. Sem as
razões do inconformismo, o recurso não pode
ser conhecido (Código de Processo Civil
comentado. 3. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1997, p. 744).

In casu, o recurso foi aviado dentro do
prazo adequado, mas não preenche os requisi-
tos exigidos por lei. 

Não expôs o apelante qualquer argumen-
to a demonstrar a efetiva razão do inconformis-
mo, restando, portanto, ausente um dos pres-
supostos intrínsecos para a admissibilidade do
recurso. 

Em verdade, limitou-se a endossar as
razões da peça apresentada pelos outros
apelantes, restando não preenchidos os requi-



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 57, n° 179, p. 35-298, out./dez. 2006240

sitos formais previstos no dispositivo legal acima
citado, o que impede o conhecimento do apelo.

Confira-se a jurisprudência deste
Tribunal, copiosa em casos desse jaez: 

Indenização. Recurso de apelação sem as
razões de fato e de direito para nova decisão.
Inadmissibilidade. - À luz do art. 514, II, o
recurso de apelação há de trazer as razões
de fato e de direito para o pedido de nova
decisão, sob pena de não ser conhecido
(Apelação 361.220-0, 12ª Câm. Cível, Rel.
Juiz Domingos Coelho, j. em 12.06.2002). 

Apelação. Falta de fundamentação. Não-
conhecimento. - No claro texto de lei, vê-se
que é dever do apelante especificar na peça
recursal os fundamentos de fato e de direito,
nos termos do art. 514, inciso II, do Código de
Processo Civil, não bastando reportar-se ao
que anteriormente fora objeto de alegação,
não devendo ser conhecida nesse ponto a
apelação (Ap. 312.727-3, Rel.ª Juíza Vanessa
Verdolim Andrade, j. em 24.10.2000). 

Recurso. Ausência de razões. Não-conheci-
mento. 
- 1. Não se conhece de apelação quando não
é feita a exposição do direito e das razões do
pedido de nova decisão (RT 624/100 e JTA
97/9, com remissão à RT 548/139 e JTA
60/111 - Súmula nº 4 do TASP). 
- 2. É dominante a jurisprudência de que não
se deve conhecer da apelação apresentada
sem razões (RTJ 85/722; RT 486/60, 491/67,
499/144, 507/131, 508/223; RF 255300; RJT-
JESP 39/92, 39/109, 64/207, 110/218; JTA
47/69, 60/144, 60/236, 103/278, 106/172;
RJTAMG 20/187; Bol. AASP 918/36; 11 TASP,
JTA 60/111, un. de jur., 18 votos a 7)
(Apelação Cível nº 329.599-0, 9ª Câmara
Cível, Rel. Juiz Nepomuceno Silva, j. em
13.03.2001). 

E o colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu: 

Processual civil. Apelação. Repetição dos fun-
damentos da inicial. Comodismo inaceitável.
Precedentes. 
(...) 

- 2. O Código de Processo Civil (arts. 514 e
515) impõe às partes a observância da forma
da qual deve se revestir o recurso apelatório.
Não é suficiente mera menção a qualquer
peça anterior à sentença (petição inicial, con-
testação ou arrazoados), à guisa de funda-
mentos com os quais se almeja a reforma do
decisório monocrático. À luz do ordenamento
jurídico processual, tal atitude traduz-se em
comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
- 3. O apelante deve atacar, especificamente,
os fundamentos da sentença que deseja
rebater, mesmo que, no decorrer das razões,
utilize-se, também, de argumentos já delinea-
dos em outras peças anteriores. No entanto,
só os já desvendados anteriormente não são
por demais suficientes, sendo necessário o
ataque específico à sentença.(...) (REsp
359.080/PR, 1ª T., Rel. Min. José Delgado, DJ
de 04.03.2002, p. 213). 

A simples referência a outra peça do
processo, como se viu, constitui claramente
inobservância formal do texto legal. 

De tal sorte, não preenchendo os pressu-
postos legais atinentes à interposição do pre-
sente recurso e não trazendo o mesmo qual-
quer fundamentação de fato e de direito rela-
cionada com a decisão, apenas remetendo às
razões recursais da outra parte, impõe-se o seu
não-conhecimento. 

Com essas considerações, não conheço
da apelação. 

Custas recursais, pelo apelante, cuja exi-
gibilidade ficará suspensa, uma vez que
amparado pela gratuidade judiciária. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Pedro Bernardes e Antônio
de Pádua. 

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO
À PRIMEIRAAPELAÇÃO E NÃO CONHECERAM
DA SEGUNDA.

-:::-
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª
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. 

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2006. -
Saldanha da Fonseca - Relator.

Notas taquigráficas

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

Preliminar.

Intempestividade.

A preliminar de intempestividade não
pode ser atendida. É que a decisão recorrida foi
publicada no Diário do Judiciário de 04.08.06 (f.
17-TJ), e o prazo recursal, que se iniciou em
09.08.06, findou-se em 18.08.06 (Resolução nº
289/95 e Provimento nº 063/02, do TJMG).
Logo, interposto o recurso de agravo de instru-
mento em 18.08.06 (f. 02-TJ), é o mesmo tem-
pestivo. 

Rejeita-se a preliminar. 

Mérito.

A análise dos autos do processo revela
que a agravante procura reaver a posse de imó-
vel alugado por seu pai (falecido) ao agravado,
em virtude de contrato de trabalho firmado com a
empresa Viga Caldeiraria Ltda. (f. 136/137-TJ),
porquanto extinto o contrato de trabalho (f.
35/37-TJ), a ocupação contar mais de cinco (05)
anos e não receber aluguéis (f. 21/27-TJ).

Alexandre de Moraes anota: 

Compete à Justiça do Trabalho, nos termos da
EC nº 45/04, processar e julgar as ações ori-
undas da relação de trabalho, abrangidos os
entes de direito público externo e da
Administração Pública direta e indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios; as ações que envolvam exercício
do direito de greve; as ações sobre represen-
tação sindical, entre sindicatos, entre sindi-
catos e trabalhadores, e entre sindicatos e
empregadores. Os mandados de segurança,
habeas corpus e habeas data, quando o ato
questionado envolver matéria sujeita à sua
jurisdição; as ações de indenização por dano
moral ou patrimonial, decorrentes da relação
de trabalho; as ações relativas às penalidades
administrativas impostas aos empregadores
pelos órgãos de fiscalização das relações de
trabalho; a execução, de ofício, das contri-

LOCAÇÃO - RELAÇÃO DE TRABALHO - EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO - IMÓVEL -
OCUPAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO - ALUGUEL - FALTA DE PAGAMENTO - DESPEJO

PROCESSO E JULGAMENTO - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM

Ementa: Agravo. Ação de despejo. Relação de trabalho. Extinção. Locação por prazo indeter-
minado. Aluguel. Falta de pagamento. Justiça do Trabalho.

- Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação de despejo de imóvel alugado em razão
de relação de trabalho extinta e cuja ocupação perdura por prazo indeterminado sem paga-
mento de aluguel.

- A competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação de despejo de imóvel alu-
gado em virtude de relação de trabalho configura-se quando a retomada é requerida na vigên-
cia da relação de trabalho.

AGRAVO N° 1.0194.05.053777-9/001 - Comarca de Coronel Fabriciano - Agravante: Luana
Gaggiato - Agravado: Elton Pereira Madeira - Relator: Des. SALDANHA DA FONSECA
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buições sociais previstas no art. 195, I, a, e II,
da Constituição Federal e seus acréscimos
legais, decorrentes das sentenças que pro-
ferir, além de outras controvérsias decorrentes
da relação de trabalho, na forma da lei. 
Competem, ainda, à Justiça do Trabalho os
conflitos de competência entre órgãos com
jurisdição trabalhista, salvo se envolverem
Tribunais Superiores, quando a competência
será do Supremo Tribunal Federal, nos ter-
mos do art. 102, I, o, da Constituição Federal. 
A Constituição estabelece que, recusando-se
qualquer das partes à negociação coletiva ou à
arbitragem, é facultado às mesmas, de comum
acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza
econômica, podendo a Justiça do Trabalho
decidir o conflito, respeitadas as disposições
mínimas legais de proteção ao trabalho, bem
como as convencionadas anteriormente.
Em caso de greve em atividade essencial,
com possibilidade de lesão do interesse públi-
co, o Ministério Público do Trabalho poderá
ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça
do Trabalho decidir o conflito (Direito constitu-
cional. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 518). 

Assim, o fato de o inciso I do art. 114 da
CF conferir à Justiça do Trabalho competência
para processar e julgar as ações oriundas da
relação de trabalho não possibilita concluir que,
finda a relação de trabalho, a locação firmada
em razão dela, mantida por prazo indetermina-
do, inclusive sem pagamento de aluguéis, pela
Justiça do Trabalho deva ser processada e jul-
gada. Razoável é compreender que, no curso
da relação de trabalho, a retomada do imóvel
alugado deve ser requerida perante a Justiça
do Trabalho; todavia, uma vez extinta, a com-
petência é da Justiça Estadual. 

Pontue-se que a ação de despejo é regida
pela Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991.

Portanto, a retomada do imóvel locado, por
prazo inferior a trinta meses (cf. art. 47 da Lei nº
8.245/91), pode ocorrer a partir da extinção do
contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel
pelo locatário estiver relacionada com seu
emprego (cf. inciso II do art. 47 da Lei nº
8.245/91). Em virtude do rito ordinário (cf. § 1º,
inciso II, do art. 59 da Lei nº 8.245/91), se a ocu-
pação do imóvel pelo locatário estiver relaciona-
da com seu emprego, dar-se-á liminar para
desocupação dentro de quinze dias, indepen-
dentemente de audiência da parte contrária, se
houver prova escrita da rescisão do contrato de
trabalho, ou sendo ela demonstrada em audiên-
cia prévia.

Por conclusão, compete à Justiça Estadual
processar e julgar ação de despejo de imóvel alu-
gado em razão de relação de trabalho extinta e
cuja ocupação perdura por prazo indeterminado
sem pagamento de aluguel. A competência da
Justiça do Trabalho para processar e julgar ação
de despejo de imóvel alugado em virtude de
relação de trabalho configura-se quando a retoma-
da é requerida na vigência da relação de trabalho.

Com tais razões, dou provimento ao
agravo, para cassar a decisão recorrida e deter-
minar o processamento da ação de despejo. 

Custas, pelo agravado. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Domingos Coelho e José
Flávio de Almeida.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR
E DERAM PROVIMENTO.

-:::-

SUCESSÃO - VOCAÇÃO HEREDITÁRIA - DESCENDENTES - ASCENDENTES - AUSÊNCIA -

TRANSMISSÃO DA HERANÇA - CÔNJUGE SOBREVIVENTE - REGIME DE BENS -

IRRELEVÂNCIA - COLATERAIS - EXCLUSÃO - INVENTÁRIO - HABILITAÇÃO - DESCABIMEN-

TO - ART. 1.829, III, C/C O ART. 1.838 DO CÓDIGO CIVIL/2002

Ementa: Agravo de instrumento. Sucessão. Ausência de descendentes e ascendentes. Ordem

de vocação hereditária. Cônjuge sobrevivente. Habilitação de colaterais.
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª 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, 31 de outubro de 2006. -
Heloísa Combat - Relatora.

Notas taquigráficas

A Sr.ª Des.ª Heloísa Combat - Trata-se de
agravo de instrumento interposto por Eraldo
Santino Gonçalves contra a r. decisão do MM. Juiz
da Vara de Família e Sucessões da Comarca de
Barbacena, que indeferiu o pedido de habilitação
formulado pelo agravante, ao fundamento de que
a herança se transmite no momento da abertura
de sucessão, ou seja, com a morte da pessoa
(arts. 1.784 e 1.788 do CC, correspondentes aos
arts. 1.572 e 1.574 do CC de 1916), e de que
Therezinha Maria de Jesus Melillo faleceu antes
de seu cônjuge Hélio Melillo, sendo este herdeiro
necessário daquela, como admitido pelo próprio
autor da habilitação à f. 67, quer seja pela ótica do
Código Civil de 1916, quer seja pela do Código
Civil em vigor.

Em suas razões, alega o agravante que
tramita na Vara de Família e Sucessões da
Comarca de Barbacena o Processo nº
0056.01.013650-7, da ação de arrolamento/inven-
tário, interposta por Hélio Melillo, ora agravado, na

condição de inventariante, como cônjuge supérstite
da de cujus. 

Aduz que o ilustre Julgador a quo, ao pro-
ferir a decisão guerreada, indeferiu o pedido de
habilitação do agravante em inventário, uma vez
que o inventariante faleceu em 12.06.2003 e, por
ser o recorrente irmão da de cujus, que não pos-
suía ascendentes nem descendentes e era casa-
do sob o regime de separação obrigatória de bens.

Informa que a de cujus, Therezinha Maria
de Jesus Melillo, possuía um imóvel adquirido em
1973 e, portanto, anterior ao casamento, que se
realizou em 22.04.1989, pelo regime de separação
obrigatória de bens, tendo falecido em 17.10.2001.

Assevera que, se assim é, considerado o
regime de casamento entre a falecida Therezinha
Maria de Jesus Melillo e Hélio Melillo, o de sepa-
ração de bens, não é ele herdeiro universal, se
antes do casamento não possuía bens exclu-
sivos, aquela poderia muito bem dispor da totali-
dade de seu patrimônio e, por fim, evitar-se-ia o
enriquecimento indevido do cônjuge casado no
regime de separação de bens, que, considerado
herdeiro necessário do autor da herança,
causaria grave violação à lei, sobre a obrigato-
riedade legal do regime de separação de bens,
que tem como conseqüência necessária a inco-
municabilidade de bens exclusivos do esforço de
cada cônjuge, anteriores ao casamento.

Argumenta que, por conseqüência,
devem-se chamar a suceder os colaterais até o
quarto grau, dentre eles o agravante, que atua-
rá como inventariante, tudo em apreço à justiça

- Na falta de descendentes e ascendentes, o cônjuge supérstite é chamado a recolher a totali-
dade da herança, independentemente do regime de bens adotado no casamento, por força do
art. 1.829 c/c o art. 1.838 do Código Civil/2002.

- A transmissão da herança se opera na data do falecimento daquele de que trata a herança,
quando, então, se abre a sucessão.

- Incabível a habilitação de herdeiro colateral da inventariada, quando exista cônjuge sobre-
vivente, sem descendentes ou ascendentes.

AGRAVO N° 1.0056.01.013650-7/001 - Comarca de Barbacena - Agravante: Eraldo Santino
Gonçalves - Agravado: Espólio de Hélio Melillo - Relatora: Des.ª HELOÍSA COMBAT
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e à igualdade, contra o enriquecimento indevido
pela simples condição de cônjuge. 

Ao final, requer a concessão de efeito
suspensivo e a reforma da r. decisão guerreada.

Conheço do recurso, estando presentes
os seus pressupostos subjetivos e objetivos de
admissibilidade. 

Tenho que a r. decisão não está a mere-
cer qualquer reparo. 

Cinge-se o presente recurso à discussão
quanto à possibilidade de habilitação do agra-
vante, irmão da falecida Therezinha Maria de
Jesus Melillo, nos autos do inventário dos bens
por ela deixados, sendo seu herdeiro necessário o
cônjuge supérstite, que faleceu no curso da ação.

O agravante sustenta seu inconformismo
em relação ao fato de ser Hélio Melillo o único
herdeiro de Therezinha, tendo direito a todos os
bens por ela deixados, mas que, todavia, diante
do falecimento do herdeiro necessário, teria
direito a habilitar-se nos autos do inventário,
tendo em vista serem eles casados pelo regime
de separação de bens. 

No caso em tela, o agravante, parente
colateral, pretende figurar como herdeiro de
Therezinha. Todavia, ao exame dos autos, veri-
fica-se que, na época do falecimento de
Therezinha (17.01.20010), esta não possuía
ascendentes nem descendentes, sendo o côn-
juge sobrevivente seu herdeiro. 

Dispõe o art. 1.603 do Código Civil de
1916 o seguinte: 

Art. 1.603. A sucessão legítima defere-se na
ordem seguinte: 
I - aos descendentes; 
II - aos ascendentes; 
III - ao cônjuge sobrevivente; 
IV - aos colaterais; 
V - aos Municípios, ao Distrito Federal ou à
União.

Por sua vez, o art.1.829 do Código Civil de
2002 não inovou a ordem de vocação hereditária,

ou seja, manteve o cônjuge sobrevivente em ter-
ceiro lugar, antes dos colaterais.

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na
ordem seguinte: 
I - aos descendentes, em concorrência com o
cônjuge sobrevivente, salvo se casado este
com o falecido no regime de comunhão uni-
versal, ou no da separação obrigatória de
bens (art. 1.641, parágrafo único); ou se, no
regime da comunhão parcial, o autor da her-
ança não houver deixado bens particulares; 
II - aos ascendentes, em concorrência com o
cônjuge; 
III - ao cônjuge sobrevivente; 
IV - aos colaterais. 

Prescreve, ainda, o art. 1.838 do
CC/2002: “Em falta de descendentes e ascen-
dentes, será deferida a sucessão por inteiro ao
cônjuge sobrevivente”. 

Assim, consoante o disposto nos artigos
citados, diante da falta de descendentes e ascen-
dentes, o cônjuge supérstite é chamado a recolher
a totalidade da herança, independentemente do
regime de bens adotado no casamento, pois a lei
nada dispôs a respeito, desde que não sujeito às
restrições do art. 1.830 do CC.

Segundo melhor doutrina de Caio Mário
da Silva Pereira: 

Na falta de descendentes e ascendentes, o
cônjuge supérstite sucede ao falecido, qual-
quer que seja o regime de bens, recebendo a
herança em propriedade, com aplicação dos
princípios... (Instituições de direito civil. Direito
das Sucessões. 12. ed., Rio de Janeiro:
Editora Forense, 2000, v. 6, p. 71).

Também, nesse sentido, a jurisprudência:

Sucessão.Vocação hereditária. Ausência de
descendentes e ascendentes. Direito do côn-
juge sobrevivente em qualquer regime de
casamento. Inteligência dos arts. 1.603 e 1.611
do Código Civil (TJMG, 2ª Câmara Cível,
Apelação nº 1.0000.00.135265-7/000, Rel.
Des. Abreu Leite, j. em 21.09.1999, pub. em
08.10.1999). 

Ementa: Apelação cível. Ação de anulação à
adjudicação. Adjudicação dos bens ao côn-
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juge supérstite. Exclusão de colateral.
Ordem de vocação hereditária observada,
segundo o art. 1.603 do Código Civil de
1916 e o art. 1.829 do Código Civil de 2002.
Irrelevância do regime de bens. Ausência de
previsão legal. Sentença reformada. 
- 1 - À inteligência do artigo 1.603 do Código
Civil de 1916, a sucessão legítima defere-se na
ordem seguinte: I - aos descendentes; II - aos
ascendentes; III - ao cônjuge sobrevivente; IV -
aos colaterais; V - aos Municípios, ao Distrito
Federal ou à União; artigo correspondente ao
1.829 do Código Civil de 2002, o qual não
inovou a ordem de vocação hereditária, man-
tendo o cônjuge sobrevivente em terceiro
lugar, antes dos colaterais.
- 2 - Dessa forma, infere-se, então, que é o
cônjuge sobrevivente o contemplado, na
ordem de vocação hereditária, conforme dis-
posto nos artigos supratranscritos, sendo irre-
levante o regime de bens, uma vez que a lei
não faz qualquer distinção nesse sentido.
- 3 - Preliminar rejeitada; recurso a que se dá
provimento (TJMG, 6ª Câmara Cível,
Apelação nº 1.0625.02.020322-4/001, Rel.
Des. Batista Franco, j. em 23.08.2005, publ.
em 23.09.2005).

O MM. Juiz, nas suas informações, trouxe
à colação acórdãos deste TJMG, que, também,
se aplicam à espécie, como na Apelação Cível
nº 1.0349.05.008351-9/001, Rel.ª Des.ª Maria
Elza, 5ª Câmara Cível, j. em 20.07.2006, e na
Apelação Cível nº 1.0105.03.096604-5/001, Rel.
Des. Audebert Delage, 4ª Câmara Cível, j. em
10.03.2005.

A propósito, leciona Salomão de Araújo
Cateb: 

É irrelevante o regime de bens, na data da
celebração do casamento, para o chamamen-
to do cônjuge como terceira classe. Desde
que inexistam herdeiros necessários, a he-
rança é deferida ao cônjuge supérstite.
Também, nesse sentido, o cônjuge é, por

força de lei, herdeiro do cônjuge pré-morto,
independentemente do regime de bens, bas-
tante apenas a inexistência de descendentes
ou ascendentes e a inexistência de dis-
solução conjugal pelos modos expressos nos
incisos II a IV do art. 2º da Lei nº 6.515/77
(Direito das sucessões. 3. ed., São Paulo:
Atlas, 2003, p. 94).

Assim, verifica-se que o art. 1.838 do
CC/2002 não faz qualquer distinção de regime
de bens.

Considero não proceder o pedido do
agravante de habilitação no inventário dos bens
deixados por sua irmã, pois a transmissão da
herança se opera na data do falecimento
daquele de que se trata a herança, quando,
então, se abre a sucessão. 

No caso em exame, quando do falecimen-
to de sua irmã Therezinha, esta era casada com
Hélio, que, por ausência de descendentes e
ascendentes, tornou-se seu herdeiro necessário,
sendo-lhe transmitidos todos os bens, seja por
força do disposto no art. 1.603 c/c o 1.611 do
CC/1916 ou no art. 1.829 c/c o 1.838 do
CC/2002. Assim, com o falecimento do cônjuge
sobrevivente, os bens serão transmitidos aos
seus herdeiros, por força do disposto no art.
1.839 do CPC. 

Diante do exposto, tenho que agiu com
acerto o douto Julgador monocrático, razão
pela qual nego provimento ao recurso. 

Custas, pelo agravante. 

Votaram de acordo com a Relatora os
Desembargadores Wander Marotta e Belizário
de Lacerda. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

EXECUÇÃO - BENS DO DEVEDOR - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES - RECEITA FEDERAL -
SIGILO FISCAL - QUEBRA - REQUISITOS - DIREITO INDIVIDUAL

- INTERESSE PÚBLICO - PREVALÊNCIA

Ementa: Agravo. Execução. Ofício à Receita Federal. Medida excepcional.
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, na conformidade da ata dos
julgamentos e das notas taquigráficas, à unani-
midade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO,
COM RECOMENDAÇÃO. 

Belo Horizonte, 16 de novembro de 2006.
- Maurílio Gabriel - Relator.

Notas taquigráficas 

Assistiu ao julgamento, pela agravante, o
Dr. Alexandre de Souza Papini. 

O Sr. Des. Maurílio Gabriel - Trata-se de
agravo de instrumento interposto por Leme
Informática S.A. em face da decisão prolatada nos
autos da ação de execução contra ela e outros
ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. e que, não
obstante ter ofertado bem à penhora, deferiu o
pedido do agravado no sentido de ser oficiado à
Delegacia da Receita Federal solicitando cópias
de suas declarações de imposto de renda.

Argumenta a agravante não ter o agrava-
do trazido aos autos “prova de que o bem
nomeado à penhora não teria liquidez
necessária à satisfação do crédito exeqüendo”. 

Alega não estar frustrando a execução e
que a quebra do seu sigilo fiscal importa “a
imposição de um ônus desnecessário e injusti-
ficado à contribuinte”. 

Sustenta que a quebra de seu sigilo fiscal
só deve ser efetuada depois de esgotados

todos os meios para localizar seus bens, o que
não teria sido feito pelo agravado. 

Pugna, por fim, pela revogação da decisão
recorrida e pela lavratura do termo de penhora
em relação ao bem ofertado pela agravante.

Em decisão prolatada às f. 137/138-TJ,
foi concedido o efeito suspensivo postulado pela
recorrente.

Intimado, o agravado apresentou sua con-
traminuta, pugnando pela manutenção da decisão
recorrida.

Em suas informações, o Juiz singular infor-
mou ter mantido a decisão agravada. 

Conheço do recurso por estarem presentes
os requisitos de sua admissibilidade.

Constata-se, pelas cópias das peças
processuais juntadas com o recurso, que, citada
para os termos da ação de execução, a executada
Leme Informática S.A. ofertou à penhora a 

licença de uso do Software Netlife (bem de pro-
priedade da sociedade MMF Empreendimentos
S.A....), a qual tem seu valor de mercado fixado
em aproximados R$ 1.200.000,00 (um milhão e
duzentos mil reais) (cf. f. 54-TJ e seguintes).

O exeqüente, por sua vez, discordou
dessa oferta por entender que o bem ofertado,
por ser de difícil alienação, não possui a liquidez
necessária para satisfazer o crédito exeqüendo
(cf. f. 98 e 99-TJ).

Diante dessa posição, o ilustrado Juiz de
Direito determinou a expedição do mandado de

- A expedição de ofício à Receita Federal, com o objetivo de localizar bens dos executados,
constitui medida excepcional e só deve ser deferida se atendidos dois requisitos: a) a
providência deve ser imprescindível; e b) o exeqüente deve ter anteriormente diligenciado sem
sucesso para obter tais informações. As informações requisitadas à Receita Federal devem ser
restritas às declarações de bens dos executados, mantendo-se o sigilo sobre seus rendimen-
tos e deduções. Nessa questão, ao direito individual ao sigilo fiscal sobrepõe-se o interesse
público na solução rápida dos litígios. 

AGRAVO N° 1.0024.06.935308-4/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agravante: Leme
Informática S.A. - Agravado: Banco Bradesco S.A. - Relator: Des. MAURÍLIO GABRIEL
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penhora, não aceitando, portanto, a oferta feita
pela executada, tudo em decisão prolatada e
publicada em maio de 2006. 

Não há, pois, como reexaminar essa
decisão, como pretendido pela agravante, acober-
tada que foi pela preclusão, uma vez que este
agravo foi interposto aos 29 de junho de 2006.

Resta, portanto, examinar apenas a decisão
que determinou a expedição de ofício à Receita
Federal, solicitando cópias das declarações de
imposto de renda dos executados (cf. f. 131-TJ).

Nessa questão, ao direito individual ao
sigilo fiscal sobrepõe-se o interesse público na
solução rápida dos litígios. 

Por isso, a expedição de ofício à Receita
Federal, com o objetivo de localizar bens dos
executados, constitui medida excepcional e só
deve ser deferida se atendidos dois requisitos:
a) a providência deve ser imprescindível; e b) o
exeqüente deve ter anteriormente diligenciado
sem sucesso para obter tais informações. 

A jurisprudência encampa esse entendi-
mento: 

Processo civil. Execução. Penhora. Requisição
ao imposto de renda. Admissibilidade. Recurso
conhecido e provido. - Em face do interesse da
Justiça na realização da penhora, ato que dá iní-
cio à expropriação forçada, admite-se a requi-
sição à repartição competente do Imposto de
Renda para fins da localização de bens do deve-
dor, quando frustrados os esforços desenvolvi-
dos nesse sentido. Cada vez mais se toma cons-
ciência do caráter público do processo, que,
como cediço, é instrumento da jurisdição (REsp
nº 2.777/PA, Relator Min. Sálvio de Figueiredo,
DJ de 09.10.90).

Agravo de instrumento. Requisição de infor-
mações. Receita Federal. Esgotamento de
todos os meios para localização do réu. Prova
existente. Medida deferida. - Não se defere em
sede de agravo a medida de requisição de infor-
mações à Receita Federal se o agravo não é
instruído, de plano, com a prova de que foram
esgotados todos os meios possíveis para a
localização do réu ou de seus bens. O Judiciário

não pode ser transformado em prestador de
serviços não incluídos em sua atribuição, nem
se presta a substituir o jurisdicionado em sua
obrigação de diligenciar extrajudicialmente para
localizar bens do devedor, o que se justifica,
porém, se esgotados os meios a ele disponíveis
(TJMG, Agravo n° 1.0461.00.001499-7/001, 1ª
Câmara Cível, Rel.ª Desª. Vanessa Verdolim
Hudson Andrade, j. em 20.04.06). 

Agravo de instrumento. Execução. Pedido de
requisição de informações à Receita Federal
para localização de bens do devedor passíveis
de penhora. Necessidade do esgotamento das
vias ao alcance do exeqüente. Demonstração.
Possibilidade. - Se na ação de execução restar
comprovado que o credor envidou esforços a
seu alcance para encontrar bens de propriedade
do devedor, é lícito ao magistrado, dado o inte-
resse da Justiça na solução dos litígios, oficiar à
Receita Federal e ao Detran para informarem
sobre a existência de bens passíveis de penho-
ra (TAMG, Agravo de Instrumento nº 461.360-1,
4ª Câmara Cível, Rel. Juiz José Flávio de
Almeida, j. em 04.09.04).

No caso em exame, o exeqüente demons-
trou ter diligenciado, sem sucesso, visando encon-
trar bens dos executados passíveis de ser penho-
rados.

Deve, conseqüentemente, ser mantida a
decisão recorrida, ressalvando-se, apenas, que as
informações requisitadas devem ser restritas às
declarações de bens dos executados, mantendo-
se o sigilo sobre seus rendimentos e deduções.

Com tais considerações, nego provimento
ao agravo, mas, de ofício, determino que as requi-
sições à Receita Federal devem se restringir às
declarações de bens dos executados, mantendo-
se o sigilo sobre seus rendimentos e deduções.

Custas, pela agravante. 

O Sr. Des. Wagner Wilson - De acordo. 

O Sr. Des. José Affonso da Costa Côrtes -
De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO,
COM RECOMENDAÇÃO.

-:::-
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª
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 PARCIALMENTE A
SENTENÇA NO REEXAME NECESSÁRIO,
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO. 

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2006. -
Belizário de Lacerda - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Belizário de Lacerda - Como
ocorreu in casu, quando proferida decisão con-
tra o ente público, fica o processo sujeito ao
duplo grau de jurisdição, a teor do art. 475,
inciso I, do CPC.

Trata-se de reexame necessário e de recur-
so voluntário interposto contra a r. sentença de f.
174/179, a qual julgou procedente a ação de con-
cessão de pensão por morte interposta por Moacir
de Souza Bahia contra a Prefeitura Municipal de
Japaraíba, para condenar o Município a conceder
ao autor pensão por morte do servidor Delfo Bahia. 

O Município de Japaraíba às f. 184/187
apresenta recurso de apelação pugnando pela
reforma da r. sentença para que seja declarado
improcedente o pedido.

Foram apresentadas contra-razões às f.
190/196. 

Conheço do reexame necessário e do
recurso voluntário. 

Trata-se de ação ordinária, na qual o
autor, portador do vírus HIV, pretende que lhe
seja reconhecido o direito de receber pensão
em razão do falecimento de seu pai, Delfo
Bahia, o qual era servidor aposentado pelo
Município de Japaraíba, ao fundamento de que
é inválido para as funções laborais. 

A alegação do apelante de que não ficou
provada a incapacidade para o trabalho do
autor não merece guarida. 

É de se destacar que a doença (HIV),
qualquer que seja o seu estágio de evolução ou
involução, é acompanhada de uma sistemática
perda de condição moral, inclusive perante a
própria família.

Entendo que basta apenas que o indiví-
duo seja portador da Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida (Sida/HIV) para que
seja considerado incapacitado para o trabalho. 

Todavia, vê-se que as provas colhidas nos
autos foram contundentes ao afirmar que o autor é
portador da doença (Aids) e que se trata de enfer-
midade incurável, com tendência a agravar-se,

PENSÃO POR MORTE - DEPENDENTE AIDÉTICO - INCAPACIDADE LABORATIVA -
CONCESSÃO - SERVIDOR PÚBLICO - REMUNERAÇÃO

- JUROS DE MORA - FIXAÇÃO - PERCENTUAL

Ementa: Pensão. Aids. Invalidez. Dependência econômica. Incapacidade laboral. Pensão devida.

- Comprovada a incapacidade para o trabalho - aidético -, faz este jus à pensão de seu pai. O
direito previdenciário governa-se não só pelo positivismo, mas sobretudo pela solidariedade
aos segurados e a seus familiares. Legem habemus.

- Após o advento da Medida Provisória 2.180-35, de 24.08.2001, os juros moratórios sobre ver-
bas remuneratórias devidas a servidores públicos devem obedecer à taxa de 6% ao ano. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0372.03.007191-7/001 - Comarca de Lagoa da Prata - Apelante:
Município de Japaraíba - Apelado: Moacir de Souza Bahia - Relator: Des. BELIZÁRIO DE LACERDA



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 57, n° 179, p. 35-298, out./dez. 2006 249

ALVARÁ JUDICIAL - VENDA DE IMÓVEL INVENTARIADO - SUCESSÃO - USUFRUTO
VIDUAL - ARTIGO 1.611, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - OFENSA AO PRINCÍPIO DA

CORRELAÇÃO - DECISÃO ULTRA PETITA

Ementa: Civil e processual civil. Alvará judicial para venda de imóvel inventariado. Usufruto
vidual. Art. 1.611, § 1º, do Código Civil de 1916. Sentença ultra petita.

- O usufruto vidual constitui direito real, com origem no direito de família e repercussões no direi-
to sucessório, tendo natureza jurídica assistencial, com vistas a amparar o cônjuge supérstite,
enquanto perdurar o estado de viuvez. Dito gravame aplica-se a todas as sucessões abertas até
a edição da nova lei civil, em que o regime do casamento não seja o da comunhão universal.

- Nítido é o malferimento ao princípio da congruência ou da correlação entre o pedido e a sen-
tença recorrida, na medida em que esta deve estar estritamente ligada ao pedido do autor,
devendo ser-lhe entregue apenas aquilo que é objeto de sua pretensão. 

-:::-

como muito bem salientou o MM. Juiz em sua
decisão:

A prova dos autos, em verdade, não deixa
dúvida de que o autor é portador de moléstia
sabidamente incurável, com tendência irrever-
sível de agravamento para o resultado morte,
não obstante o paciente possa demonstrar
externamente aparência saudável em alguns
períodos. A moléstia, consoante análise expen-
dida acima, é causa incapacitante para o tra-
balho, caracterizando a condição de invalidez.

O direito previdenciário governa-se não
só pelo positivismo, mas sobretudo pela soli-
dariedade aos segurados e a seus familiares. 

Assim, constitui direito do cidadão a pro-
teção à vida e à saúde, conforme assegurado pela
nossa Constituição da República, cuja norma não
pode ser considerada meramente programática,
pelo que agiu com acerto o douto Sentenciante ao
conceder definitivamente a segurança.

Quanto aos juros moratórios, entendo que
deve ser aplicado o percentual de 0,5% (meio por
cento) ao mês, haja vista que o Superior Tribunal
de Justiça firmou orientação no sentido de que,
com a edição da Medida Provisória nº 2.180-35, de
24.08.2001, a qual acrescentou o art. 1º-F à Lei nº
9.494/97, a fixação dos juros de mora nos casos
em que for sucumbente a Fazenda Pública, são
devidos no percentual de 6% ao ano, se proposta

a ação após a vigência da referida MP. Nesse sen-
tido, recente entendimento do colendo STJ:

Recurso especial. Processual civil. Dívida de
natureza alimentar. Juros de mora.
Percentual. Medida Provisória nº 2.180-35.
Ajuizamento da ação. Posterior vigência da
MP. Aplicabilidade. Reforma da decisão. -
Ainda que se trate de dívida de natureza ali-
mentar, o fato é que a presente ação foi
ajuizada posteriormente à vigência da referi-
da MP, que determina que os juros devem
incidir no percentual de 0,5% ao mês.
Precedentes. Recurso provido (REsp
601.688/SC, 5ª T., Rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca, DJ de 22.03.2004).

Logo, como na hipótese a ação foi ajuiza-
da sob a égide das alterações introduzidas na
legislação federal pela MP nº 2.180-35, a taxa a
ser utilizada é de 0,5% ao mês. 

Em tais termos, em reexame necessário,
reformo parcialmente a sentença, para que os
juros moratórios sejam aplicados no percentual de
0,5% ao mês, prejudicado o recurso voluntário.

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Heloisa Combat e Wander
Marotta. 

Súmula - REFORMARAM PARCIAL-
MENTE A SENTENÇA NO REEXAME
NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO
VOLUNTÁRIO.
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª 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, FAZENDO RECOMENDAÇÃO.

Belo Horizonte, 5 de dezembro de 2006.
- José Domingues Ferreira Esteves - Relator.

Notas taquigráficas 

Assistiu ao julgamento, pela apelada, o
Dr. Luiz Fernando Valladão Nogueira e proferiu
sustentação oral, pelo apelante, o Dr. Humberto
Theodoro Neto. 

O Sr. Des. José Domingues Ferreira
Esteves - Registro que ouvi, com atenção, a
manifestação da parte apelante. 

Tenho voto escrito e passo a sua leitura. 

Cuida-se de apelação apresentada pelo
espólio de Walter Junqueira Reis, representado
pelo inventariante José Celso Pereira Coelho,
visando ao enfrentamento de r. sentença de f.
119/121, proferida nos autos da ação de pedido
de alvará de venda de bem imóvel inventariado,
que deferiu o pedido inicial,

respeitados os direitos dos herdeiros, do co-pro-
prietário da área de 2.399,75 hectares inte-
grante da área maior, de 9.599 hectares, Ary
Junqueira Filho, bem como da usufrutuária vi-
dual Marly Silva Junqueira Reis, à qual fica
assegurado, a seu critério, o direito de optar no
prazo de 10 dias por manter o exercício do dire-
ito de seqüela relativamente ao imóvel a ser
alienado (com o usufruto vidual) ou receber em
moeda corrente a cota-parte que lhe cabe, cor-
respondente à Quarta Parte do valor da venda a
ser calculado sobre a parte que cabe aos
herdeiros do espólio, já descontado o valor a ser

carreado para o terceiro Ary Junqueira Filho,
ficando, ainda, condicionada a alienação, nesta
hipótese, ao imediato depósito judicial a ser
realizado nestes autos, relativamente à
importância havida para a usufrutuária.

Nas razões recursais, às f. 133/141, o
apelante sustenta, em suma, que não há funda-
mento legal para que a venda do bem imóvel
inventariado seja condicionada a nenhuma opção
da apelada, visto que a mesma é apenas usufru-
tuária de cota-parte que corresponde a 25% sobre
o quinhão de 37,5% do referido imóvel, terreno que
pertence ao espólio apelante.

Conheço do recurso, visto que presentes
os pressupostos de admissibilidade. 

Preliminarmente, há de se consignar a
ocorrência, na espécie, de julgamento ultra petita
pelo MM. Juiz de primeira instância, consubstan-
ciado no fato de o pedido do apelante se ater ape-
nas ao requerimento de alvará para a venda de
imóvel. Contudo, o d. Magistrado sentenciante,
extrapolando o limite do pedido, deferiu o pedido
de alvará, outorgando à apelada a possibilidade
de escolher entre permanecer como usufrutuária
vidual ou receber em espécie a quarta parte do
valor de venda do imóvel.

Nítido é o malferimento ao princípio da con-
gruência ou da correlação entre o pedido e a sen-
tença recorrida, na medida em que esta deve estar
estritamente ligada ao pedido do autor, devendo
ser-lhe entregue apenas aquilo que é objeto de
sua pretensão. Nesse mesmo compasso, também
não foi sequer pleiteada, no curso do processo, a
conversão do direito ao usufruto em pagamento
em espécie com a venda do imóvel através de
alvará a terceiro, o que, ainda assim, contrariaria o
disposto no art. 1.611, § 1º, do CC de 1916,
aplicável à espécie, ao estar equiparando a usufru-
tuária à co-proprietária do imóvel inventariado.

Nesse rumo, por se tratar de julgamento
ultra petita (art. 460, CPC), nem por isso deve ser

Recurso a que se dá provimento.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0620.03.001935-5/001 - Comarca de São Gonçalo do Sapucaí -
Apelante: Espólio de Walter Junqueira Reis, representado pelo inventariante José Celso Pereira Coelho
- Apelada: Marly Silva Junqueira Reis - Relator: Des. JOSÉ DOMINGUES FERREIRA ESTEVES 
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cassada a r. sentença. Por se tratar de questão de
ordem pública, decoto, do dispositivo sentencial,
apenas o que se decidiu sobre a possibilidade de
a apelante optar por

receber em moeda corrente a cota-parte que
lhe cabe, correspondente à quarta parte do
valor da venda a ser calculado sobre a parte
que cabe aos herdeiros do espólio.

Noutro vértice, o usufruto vidual constitui
direito real, com origem no direito de família e
repercussões no direito sucessório, tendo natu-
reza jurídica assistencial, com vistas a amparar o
cônjuge supérstite, enquanto perdurar o estado
de viuvez. Dito gravame aplica-se a todas as su-
cessões abertas até a edição da nova lei civil, em
que o regime do casamento não seja o da comu-
nhão universal.

O direito ao usufruto vidual da apelada,
este deve incidir em 25% sobre os 37,5% do bem
a ser alienado, como pretendido pelo apelante.
Isso porque o imóvel pertencia a Walter Junqueira
Reis, tendo como meeira a pré-morta, Maria Rita
Coelho Junqueira Reis, primeira esposa do de
cujus, considerando, ainda, a cessão de direitos
hereditários feita a Ary Junqueira Filho.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso
para deferir a liberação, por alvará, da venda do
imóvel mencionado, respeitado o direito, en-
quanto durar a viuvez da apelada, ao usufruto
da quarta parte dos bens do cônjuge falecido,
sobre 37,5% do imóvel inventariado. 

Custas, na forma da lei. 

O Sr. Des. Ernane Fidélis - Sr.
Presidente. Peço vista dos autos. 

Súmula - PEDIU VISTA O REVISOR
APÓS VOTAR O RELATOR DANDO PROVI-
MENTO AO RECURSO. 

Notas taquigráficas 

Assistiram ao julgamento o Dr. Luiz
Fernando Valladão Nogueira, pelo interessado,
e a Dr.ª Suzana Cremasco, pelo apelante. 

O Sr. Presidente (Des. José Domingues
Ferreira Esteves) - O julgamento deste feito foi
adiado, na sessão do dia 28.11.2006, a pedido do
Revisor, após votar o Relator, dando provimento
ao recurso.

Com a palavra, o Des. Ernane Fidélis. 

O Sr. Des. Ernane Fidélis - Sr. Presidente.
Acompanho V. Ex.ª, apenas recomendando que
conste de qualquer instrumento de venda, por
cessão do direito, o ônus do usufruto vidual que
favorece a apelante. 

O Sr. Des. Edilson Fernandes - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO,
FAZENDO RECOMENDAÇÃO.

-:::-

EXECUÇÃO - PENHORA - SEMOVENTES - RESTITUIÇÃO DOS BENS - PERECIMENTO POSTE-
RIOR - FATO NATURAL - DEPOSITÁRIO - AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO MÚNUS -

SUBSTITUIÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE - PRISÃO CIVIL - DESCABIMENTO 

Ementa: Execução. Penhora de semoventes. Suspensão do processo por 9 anos. Perecimento de
um dos bens após sua entrega pelo depositário. Fato natural. Ausência de descumprimento do
múnus. Substituição. Impossibilidade. Inexistência de outros bens penhoráveis. Pena de prisão.
Não-cabimento. 

- Uma vez restituídos pelo depositário os bens que estavam sob sua guarda, não se pode
atribuir a ele perecimento posterior, sem que se comprove que agiu culposa ou dolosamente
para determinar tal fato. 
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Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, na conformidade da ata dos
julgamentos e das notas taquigráficas, à unani-
midade de votos, EM DAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2006. -
Mota e Silva - Relator. 

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Mota e Silva - Trata-se de recur-
so de agravo de instrumento interposto por Sandro
Magno Barbosa Leal em face da decisão de f.
71/72-TJ, proferida pelo Juízo a quo, que determi-
nou a substituição do semovente penhorado,
tendo em vista seu perecimento, sob pena de
prisão.

Aduz o agravante que a responsabilidade
do depositário pela guarda e conservação do bem
somente permanece enquanto estiverem eles sob
sua custódia e que, uma vez cumprida a ordem
judicial que determinou a entrega dos bens ao
agravado, passou este a ser o depositário.
Sustenta que, quando o perecimento ocorreu, o
semovente não estava mais depositado em suas
mãos, mas sim nas do agravado, razão pela qual
não pode ser obrigado a substituí-lo.

Afirma mais que em momento algum agiu
com desídia em relação aos animais, sendo certo
que o processo ficou suspenso por quase 9 anos,
em virtude do julgamento de embargos de terceiro,
o que ocasionou o envelhecimento das reses e
seu perecimento natural. Diz que, uma vez
entregues os bens amigavelmente, não há que se
falar em prisão civil, a qual só é cabível caso o

depositário se negue a entregá-los, sendo que o
perecimento enseja no máximo perdas e danos,
em caso de culpa. Requer seja dado provimento
ao recurso a fim de reformar a decisão agravada.

Intimada para resposta, a parte agravada se
manifestou às f. 90/94-TJ, aduzindo que o agra-
vante pretende se furtar à responsabilidade de
conservação dos bens, tanto que requereu a subs-
tituição de seu encargo de fiel depositário ao veri-
ficar que as reses estavam velhas e doentes, sem
comunicar tal fato ao Juiz da causa, conforme lhe
caberia. Afirma que o depositário tem o dever de
substituir a coisa sempre que determinado pelo
juiz, pugnando pela manutenção da decisão
agravada.

É o breve relato. Passo a decidir. 

Ao exame dos autos, constata-se inicial-
mente que a transferência do gado penhorado ao
exeqüente/agravado se deu por força da decisão
de f. 46-TJ, e não a pedido do agravante, razão
pela qual não procede o argumento de que ele
quis se furtar ao encargo de depositário, conforme
alegado em contra-razões.

À f. 55-TJ, verifica-se que os semoventes
foram entregues em 20.04.2006 ao agravado, que
foi nomeado depositário pela decisão de f. 57-TJ.

Em 16.05.2006, o agravado aviou a petição
de f. 60-TJ, informando a má condição de saúde
em que os animais se encontravam, bem como a
morte de um deles, requerendo a exclusão do
mesmo do termo de depósito, bem como a avalia-
ção dos demais para que se procedesse à hasta
pública, pedido que foi deferido, conforme f. 63-TJ.
Ressalte-se que até esse momento não havia
qualquer pedido de substituição da rês morta ou

- Efetivada a penhora sobre bens semoventes, não é de responsabilidade do depositário a dete-
rioração dos mesmos se a execução somente retomou o curso quase 10 anos após a cons-
trição, sendo natural que uma das reses venha a falecer.

- Ausente o descumprimento das obrigações de depositário, incabível determinar a substitui-
ção do bem, assim como a prisão civil. 

AGRAVO N° 1.0479.98.007168-8/001 - Comarca de Passos - Agravante: Sandro Magno
Barbosa Leal - Agravado: Alcides Marques de Souza Júnior - Relator: Des. MOTA E SILVA
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determinação judicial nesse sentido, o que
somente veio a ocorrer na decisão de f. 71/72-TJ,
ora fustigada, não havendo que se falar em desí-
dia do agravante em cumprir a ordem.

As obrigações do depositário encontram-
se descritas no art. 629 do CC/2002, in verbis: 

Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guar-
da e conservação da coisa depositada o cuidado
e diligência que costuma com o que lhe per-
tence, bem como a restituí-la, com todos os fru-
tos e acrescidos, quando o exija o depositante.

Conforme se depreende dos autos, não
houve qualquer resistência do agravante em entre-
gar os bens penhorados, determinação que foi
devidamente cumprida por ele quando intimado
para tal.

Uma vez cumprida sua obrigação de resti-
tuir os bens penhorados, a responsabilização do
agravante como depositário infiel somente poderia
dar-se caso se comprovasse que deixou de agir
com o devido cuidado e diligência em sua conser-
vação e que tal atitude foi determinante ao pereci-
mento posterior da coisa.

Não é o que se observa no caso. Isso
porque o fato de estarem os semoventes com
idade avançada não pode ser atribuído ao agra-
vante, visto que a penhora sobre o gado foi efeti-
vada em 18.09.1996 (f. 17-TJ), quando contavam
com 4 anos de idade, sendo evidente que, passa-
dos quase 10 anos, não apresentam mais o
mesmo vigor e saúde de antes.

Ora, seria absurdo exigir que o agravante
informasse ao Juiz da causa o envelhecimento das
reses, por tratar-se de fato notório! Nessa esteira,
o falecimento de uma das cabeças afigura-se com-

pletamente natural, sendo certo que tais animais
não possuem uma expectativa de vida tão longa.

Apesar de alegar que os semoventes se
encontravam doentes, o agravado em momen-
to algum comprova tal alegação, nem que se
deu por culpa ou dolo do agravante. 

Verificado que o agravante não agiu de
forma a determinar o perecimento da rês, não se
pode impor a ele a obrigação de substituir o
bem. Mesmo porque os autos revelam que ele
não possui outros bens a serem penhorados,
conforme o próprio agravado informa à f. 35-TJ,
o que torna impossível o cumprimento da deter-
minação judicial.

Desse modo, não tendo sido descumpridos
quaisquer dos encargos de depositário pelo agra-
vante, incabível a imposição a ele de pena de
prisão.

Aexecução deverá prosseguir com a expro-
priação dos bens penhorados remanescentes e,
caso não sejam suficientes à satisfação do exe-
qüente, deverão ser penhorados novos bens, tão
logo encontrados.

Diante dos fundamentos acima, dou provi-
mento ao recurso para reformar a decisão agrava-
da, revogando a determinação de que o agravante
substitua o semovente perecido, bem como a
cominação de pena de prisão. 

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Maurílio Gabriel e Wagner
Wilson. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO. 

-:::-

EMBARGOS DE TERCEIRO - BEM PERTENCENTE AO CASAL - CÔNJUGE - LEGITIMIDADE
ATIVA - OUTORGA MARITAL - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - DESNECESSIDADE -

INSTRUÇÃO PROCESSUAL - DOCUMENTO PÚBLICO - EVENTUAL RETIFICAÇÃO -
IRRELEVÂNCIA - VALOR PROBANTE

Ementa: Embargos de terceiro. Legitimidade ativa de bem pertencente ao casal. Documentos.
Valor probante. 
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- O cônjuge tem legitimidade para ajuizar embargos de terceiro, visando proteger a posse de bem
pertencente ao casal.

- Eventual retificação dos documentos públicos que instruem o feito não afasta seu valor probante,
ainda mais quando aqueles não foram objeto de anulação.

Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0016.05.043769-4/001 - Comarca de Alfenas - Apelantes: Maria da
Conceição Freitas Horta e outros - Apelado: José Nestor Rodrigues - Relator: Des. ALBERTO ALUÍZIO
PACHECO DE ANDRADE

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, na conformidade da ata dos julga-
mentos e das notas taquigráficas, à unanimidade
de votos, EM NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 7 de novembro de 2006.
- Alberto Aluízio Pacheco de Andrade - Relator. 

Notas taquigráficas 

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

Adoto o relatório da sentença de f.146/157,
acrescentando tão-somente que o MM. Juiz julgou
procedentes os embargos de terceiro, declarando
insubsistente a constrição judicial efetivada às f.
78/90 dos autos da medida cautelar de arresto,
que incidiu sobre o apartamento de propriedade do
embargante.

Apesar de a apelação ser um emara-
nhado de alegações sem qualquer ordem ou
coerência, o que se pode extrair da peça recur-
sal não merece acolhimento, porque o ilustre
Julgador de primeiro grau deu o correto deslinde
à lide, devendo, por certo, subsistir a decisão
atacada.

Inconformados, sustentam, primeiramente,
que o douto Sentenciante se equivocou ao dispen-
sar a participação, no pólo ativo, da esposa do
embargante.

Extrai-se, a toda evidência, a legitimi-
dade ativa do embargante para opor-se ao
arresto do imóvel, com o intuito de proteger
bem pertencente a ele e a sua esposa, e, como
bem salientado pelo douto Sentenciante,
ambos os cônjuges têm legitimidade ativa para
propor embargos de terceiro; entretanto, não há
qualquer obrigatoriedade de que ambos figu-
rem no pólo ativo da demanda, uma vez que a
presente ação não versa sobre direitos reais
imobiliários. 

Dessa forma, no presente caso, nenhuma
restrição há quanto ao fato de serem os embar-
gos propostos por apenas um dos cônjuges,
inexistindo a necessidade da outorga marital ou o
litisconsórcio necessário, pois ambos possuem a
posse, tendo, portanto, legitimidade para
defendê-la.

Quanto à alegação de que o douto
Sentenciante não observou a existência de ação
idêntica, que se encontra em grau de recurso, na
qual o apelado teria sido revel, melhor sorte não
lhes assiste, pois, em consulta aos mencionados
autos - Apelação Cível 1.0016.01.019419-5.001 -,
que a mim também foram distribuídos para relato-
ria, verifico que o MM. Juiz da causa declarou que
o apelado não integrou o rol de embargantes rela-
cionados na inicial, restando consignado que inter-
pôs embargos autônomos.

De mesma sorte, não merece guarida a
alegação de que os documentos trazidos aos
autos pelo embargante/apelante não se prestam
a servir de supedâneo ao deferimento de suas
pretensões.
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O fato de ter o apelado requerido even-
tual retificação dos documentos públicos que
instruem o presente feito não afasta seu valor
probante. Ademais, os atos jurídicos por ele
noticiados, aquisição da propriedade e quitação do
preço, assim como o registro junto ao Cartório de
Registro de Imóveis, não foram objeto de anulação
em momento algum. 

À falta de impugnação válida, prevalece o
valor probante da documentação trazida aos
autos.

Posto isso, nego provimento à presente
apelação, mantendo inatacada a decisão pro-
ferida pelo MM. Juiz da causa. 

Custas, pelas apelantes, suspensa sua
exigibilidade por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Pereira da Silva e Evangelina
Castilho Duarte. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO. 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL - RÉU - CONSUMIDOR - VÁRIOS DOMICÍLIOS - FORO
OPCIONAL - ART. 94, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO -

CONTRATO - FORO DE ELEIÇÃO - ALTERAÇÃO - POSSIBILIDADE

Ementa: Competência. Réu com vários domicílios. 

- A norma do art. 94, § 1º, do CPC estabelece uma faculdade para que o autor opte pelo foro do
seu domicílio quando vários são os domicílios do réu. De um modo geral, o nosso sistema
processual, visando à ampla defesa, dispõe sobre a competência favorecendo o réu. É por isso
mesmo que a jurisprudência vem se firmando no sentido de se alterar a competência eletiva
nas tratativas de relação de consumo, quando o réu for o consumidor, justamente para facili-
tar-lhe a defesa processual. 

AGRAVO N° 1.0024.06.149514-9/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agravantes: Cláudio
Alves de Carvalho, representado pela Andec, e outros - Agravado: Unibanco - União de Bancos
Brasileiros S.A. - Relator: Des. SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, incorporando neste o relatório
de fls., na conformidade da ata dos julgamentos
e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2006. -
Sebastião Pereira de Souza - Relator. 

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Sebastião Pereira de Souza -
Senhor Presidente, submeto à apreciação dos
meus Pares a decisão liminar que proferi e que
adoto como razão para dar provimento ao agravo
de instrumento.

Trata-se de agravo de instrumento contra
a respeitável decisão do MM. Juiz da 22ª Vara
Cível da Comarca de Belo Horizonte, que, à f.
86/88-TJ, determinou “a remessa dos autos ao
distribuidor para que o mesmo promova a
exclusão dos requerentes, Cláudio Alves
Carvalho, Homero Said Júnior, Luciano Luiz da
Silva”. Determinou, também, que se “prossiga o
feito quanto a Karine Rodrigues da Silva”. 

O fundamento da respeitável decisão de
afastamento dos agravantes do pólo ativo da
ação reside no fato de que os mesmos têm
domicílio na Comarca de São Paulo, onde
deveriam intentar a ação contra o requerido,
que também ali tem domicílio. 

Pedem os agravantes a reforma da respei-
tável decisão para se reconhecer a competência

-:::-



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 57, n° 179, p. 35-298, out./dez. 2006256

do Juízo da 22ª Vara Cível da Comarca de Belo
Horizonte para processar e julgar a ação e o pedi-
do, mantendo no pólo ativo os agravantes não
residentes naquela comarca. Pediram a
atribuição de efeito suspensivo ao agravo de
instrumento para que fossem mantidos no pólo
ativo até decisão final da Turma Julgadora.

Os agravantes foram intimados - conforme
certidão cartorária de f. 89-TJ - por publicação no
Diário do Judiciário de 07.09.2006, numa quinta-
feira. O dia 08.09.2006 foi ponto facultativo.
Considera-se a publicação no primeiro dia útil, ou
seja, dia 11.09.2006, numa segunda-feira. O prazo
recursal começou a fluir no dia 12.09.2006, terça-
feira, e completou os dez (10) dias em 21.09.2006,
quinta-feira. A petição recursal foi protocolada no
dia 21.09.2006; portanto, tempestivo o recurso.

O agravado ainda não foi citado. 

Na verdade, o objetivo que se pretende
alcançar com o implemento do efeito suspensivo
do agravo de instrumento diz respeito a efeito
ativo, que é o mérito do agravo de instrumento, ou
seja, que o processo tramite com todos os agra-
vantes no pólo ativo.

Trata-se de ação no processo principal em
que os agravantes discutem e pedem a nulidade
de cláusulas abusivas em contratos de emprésti-
mo que todos firmaram com o agravado.

Quanto ao agravado, a competência firma-
se em qualquer dos seus domicílios, à escolha do
autor - inteligência do art. 94, § 1º, do Código de
Processo Civil, verbis:

Art. 94. A ação fundada em direito pessoal e a
ação fundada em direito real sobre bens
móveis serão propostas, em regra, no foro do
domicílio do réu. 

§ 1º Tendo mais de um domicílio, o réu será
demandado no foro de qualquer deles.

A norma do art. 94, § 1º, do CPC estabe-
lece uma faculdade para que o autor opte pelo foro
do seu domicílio quando vários são os domicílios
do réu. De um modo geral, o nosso sistema
processual, visando à ampla defesa, dispõe sobre
a competência, favorecendo o réu. É por isso
mesmo que a jurisprudência vem se firmando no
sentido de se alterar a competência eletiva nas
tratativas de relação de consumo, quando o réu for
o consumidor, justamente para facilitar-lhe a defe-
sa processual.

No caso dos autos, há no contrato de f. 47
a designação de foro de eleição, deixando a
critério do contratante, no caso os agravantes,
como autores da demanda, que poderiam esco-
lher o foro da Comarca de São Paulo, foro da assi-
natura do contrato. Escolheram o foro da Comarca
de Belo Horizonte, por melhor atender ao seu direi-
to de defesa, não obstante residirem em São
Paulo. Ademais, os agravantes estão assistidos
juridicamente pela Associação Nacional dos
Consumidores de Crédito, que tem domicílio na
Comarca de Belo Horizonte.

Com esses fundamentos, dou provimento
ao agravo de instrumento, reformando a respeitável
decisão agravada, declaro subsistente a decisão
liminar e determino a tramitação do processo com
todos os agravantes no pólo ativo da demanda.

Custas recursais ao final. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Otávio Portes e José Amancio.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO. 

-:::-

EXECUÇÃO - PENHORA - EXECUTADO - SEPARAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR - BENS PENHO-
RADOS - TRANSFERÊNCIA PARA EX-CÔNJUGE - GARANTIA DO JUÍZO - MANUTENÇÃO -

ART. 592, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de indenização julgada procedente. Execução
de sentença. Penhora de bens imóveis. Ocorrência. Posterior homologação de separação judicial do
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Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, na conformidade da ata dos
julgamentos e das notas taquigráficas, EM DAR
PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 6 de dezembro de 2006. -
Márcia De Paoli Balbino - Relatora. 

Notas taquigráficas 

A Sr.ª Des.ª Márcia De Paoli Balbino -
Conheço do recurso porque tempestivo e próprio.

Ressalto que os executados, ora agra-
vantes, estão sob o pálio da gratuidade judiciária,
conforme decisão irrecorrida de f. 24-TJ. 

Os agravantes recorreram da decisão na
qual o MM. Juiz determinou o cancelamento da
penhora, em razão de os imóveis penhorados
terem sido transferidos para a propriedade da ex-
mulher do executado, em separação judicial pos-
terior à execução.

Anoto que a decisão recorrida é passível
de agravo de instrumento, não sendo o caso de
conversão para a forma retida, nos moldes da Lei
11.187/2005, porque, em tese, contém potencial
lesivo à parte.

Examinando tudo o que dos autos consta e
os princípios de direito, tenho que assiste razão
aos agravantes. Vejamos.

Em 10.11.1998, foram penhorados dois
imóveis de propriedade do executado, ora agrava-
do, a fim de garantir a execução da sentença no

valor de R$ 109.583,53. Os imóveis eram um ter-
reno localizado no Bairro da Barra, no loteamento
denominado Rabelo, e uma casa na Rua
Tiradentes, 398, também localizada no mesmo
Bairro da Barra, na Comarca de Muriaé. O execu-
tado foi intimado da penhora, tendo ficado como
depositário dos bens (f. 21/22-TJ). Os bens
chegaram a ser levados à hasta pública.

Em 23.05.2000, foi homologada a sepa-
ração judicial do executado e sua mulher, na qual
a maioria dos bens do casal, inclusive os dois
imóveis penhorados, foram transferidos à pro-
priedade de Ana Maria de Paula Soares, ex-mu-
lher do executado.

No acórdão que homologou a separação
do casal, constou o seguinte: 

Cuida-se de ação de separação judicial con-
tenciosa, posteriormente convertida, por acordo
entre as partes, em amigável, em que se
homologou apenas a separação consensual,
entendendo-se que a partilha não poderia ser
contra credores, por reduzir o varão, pratica-
mente, à insolvência, em prejuízo de sua
primeira esposa e filhos menores, vencedores
em ação de indenização contra ele ajuizada,
ora em grau de recurso.

Não se conformando com a decisão,
apelou a varoa pretendendo a reforma da sen-
tença a fim de que ocorra também a homologação
da partilha, nos termos acordados entre as partes.

O recurso não foi contra-arrazoado,
manifestando-se a Promotoria de Justiça pelo
improvimento. 

executado e sua esposa. Bens penhorados passados à propriedade da ex-mulher do executado.
Manutenção da garantia executória. Necessidade.

- Para evitar fraude, se, em separação judicial posterior à execução, o executado transfere todos
os seus bens para sua ex-mulher, deve ser mantida a penhora sobre o imóvel que garantia o juízo
executório, conforme art. 592, IV, do CPC.

Recurso conhecido e provido.

AGRAVO N° 1.0439.02.007915-8/001 - Comarca de Muriaé - Agravantes: Marlinda Sorrentino
Vieira Goes e outro - Agravado: Walter José Soares - Relatora: Des.ª MÁRCIA DE PAOLI BALBINO
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Nesta instância, ofertou parecer a PGJ,
opinando, igualmente, pelo improvimento do apelo.

Breve relato. Decido. 

Como constou do relatório, o insurgimen-
to recursal deveu-se a que, ao proferir a sen-
tença homologatória de acordo celebrado pelos
cônjuges, em autos de ação de separação judi-
cial, o MM. Juiz houve por bem homologar tão-
somente a separação do casal, deixando de
fazê-lo em relação à partilha dos bens, enten-
dendo que, nela, não se guardara a meação,
tocando para o varão bens de valor bem inferior
ao dos recebidos pela varoa, disso presumindo
a ocorrência de fraude contra credores, à
existência de ação de indenização contra aque-
le, já julgada procedente em primeiro grau de
jurisdição. 

Porém, enganou-se o Magistrado sen-
tenciante, ao asseverar a presunção de ocor-
rência de fraude contra credores, uma vez que,
já existindo ação judicial de natureza conde-
natória, em andamento, contra o apelado, não
se cuidava mais dessa modalidade de fraude,
mas - isso sim - da chamada fraude de exe-
cução, definida no art. 593 do CPC. 

E, nesse caso, parece-me que não era
caso de deixar-se de homologar também a par-
tilha de bens, tal como acordada entre as
partes. 

Afinal, sobre não haver prova de que os
bens atribuídos ao varão, na partilha, são deve-
ras insuficientes à garantia do pagamento do
débito judicial, o certo é que, como cediço, o
negócio efetivado em fraude de execução não
deve ser tido como nulo ou, nem sequer,
anulável. Ele apenas, caso positivado, não terá
eficácia em relação ao credor, de tal modo que,
na espécie em apreciação, todos aqueles bens
atribuídos à mulher continuarão respondendo
pela dívida decorrente da condenação judicial. 

Isso posto, dou provimento ao recurso para,
reformando a decisão apelada, homologar, em sua
integralidade, o acordo celebrado entre as partes,
incluindo-se a partilha dos bens (f. 49/50-TJ).

Como a presente execução já estava em
tramitação, inclusive com penhora dos imóveis, a
Turma Julgadora homologou a separação e a par-
tilha de bens, mantendo a garantia da dívida pelos
dois imóveis, para evitar a fraude à execução.

O art. 593 do CPC expõe os casos em que
se configura fraude à execução:

Art. 593. Considera-se em fraude de exe-
cução a alienação ou oneração de bens: 
I - quando sobre eles pender ação fundada
em direito real; 
II - quando, ao tempo da alienação ou onera-
ção, corria contra o devedor demanda capaz
de reduzi-lo à insolvência; 
III - nos demais casos expressos em lei.

Então, são necessários dois requisitos
essenciais para a configuração da fraude à exe-
cução: litispendência ocorrida com a citação válida,
ou seja, em uma ação pendente contra o alienante
quer de natureza cognitiva, quer executiva ou
cautelar; e frustração dos meios executórios com a
inexistência de bens penhoráveis do credor. Na
fraude de execução, o ato não é nulo, inválido,
mas sim ineficaz em relação ao credor.

In casu, o executado já tinha conhecimento
da execução, tendo sido intimado da penhora
antes da separação judicial.

Houve também a frustração dos meios
executórios, já que o executado transferiu a maio-
ria de seus bens para sua ex-mulher, conforme f.
35/46-TJ.

O casal possuía dois imóveis, que foram
penhorados, um imóvel rural, um veículo Brasília
ano 1979, uma moto, um trator, um barco, uma
caminhonete, uma linha telefônica e uma oficina
mecânica. Desses bens, o executado transferiu
para sua esposa os dois imóveis penhorados, o
imóvel rural e a metade da caminhonete, tendo
ficado com a propriedade dos bens de menor
valor, quais sejam os demais veículos, a linha tele-
fônica e a oficina.

Ora, o valor exeqüendo perfazia, em
1998, aproximadamente R$ 110.000,00, sendo
certo que o patrimônio que restou ao executa-
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do, após a homologação da separação, não é
suficiente para responder pela dívida. 

Logo, para evitar a fraude à execução, a
Turma Julgadora, ao homologar a separação judi-
cial do executado e sua ex-mulher, manteve a pe-
nhora dos imóveis para a garantia da execução,
tornando a transferência dos referidos bens inefi-
caz frente aos exeqüentes, ora apelantes.

Tal decisão, portanto, já fez coisa julgada
material quanto ao tema, não cabendo ao MM.
Juiz cancelar a penhora que recaiu sobre os
imóveis, em razão da transferência de propriedade
ocasionada com a separação.

Ademais, o pedido de cancelamento da
penhora foi feito pelo executado, conforme f.
28/29 e 58-TJ, que não tinha legitimidade para
tentar proteger pretenso direito alheio, ou seja, de

sua ex-mulher, atual proprietária dos imóveis
penhorados, conforme art. 6º do CPC. 

A decisão que cancelou a penhora, por-
tanto, merece reforma. 

Assim sendo, dou provimento ao recurso,
para cassar a decisão de f. 223 (f. 58-TJ), manten-
do a penhora que recaiu sobre os imóveis e deter-
minando o prosseguimento da execução. 

Custas, pelo agravado. 

O Sr. Des. Lucas Pereira - Acompanhando
a em. Relatora, dando provimento ao agravo.

O Sr. Des. Eduardo Mariné da Cunha -
Ponho-me de acordo com a em. Relatora,
dando provimento ao agravo. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO. 

MANUTENÇÃO DE POSSE - SERVIDÃO DE PASSAGEM - ESTRADA DE USO COMUM -
MODIFICAÇÃO - POSSIBILIDADE

Ementa: Manutenção de posse. Servidão de passagem. Estrada de uso comum. Melhoria. 

- Sem que se caracterize turbação, o dono de prédio serviente pode modificar a servidão de
passagem, se tal em nada diminui as vantagens do prédio dominante. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0479.00.017130-2/001 - Comarca de Passos - Apelantes: Baltazar Martins
da Silva e sua mulher - Apelados: Remo Ferreira da Silva e sua mulher - Relator: Des. GUILHERME
LUCIANO BAETA NUNES

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos e
das notas taquigráficas, à unanimidade de votos,
EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 7 de novembro de 2006.
- Guilherme Luciano Baeta Nunes - Relator. 

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Guilherme Luciano Baeta Nunes
- Trata-se de ação de manutenção de posse ajuiza-
da por Baltazar Martins da Silva e Maria Nogueira

em face de Remo Ferreira da Silva e Vera Lúcia de
Melo Silva.

Alegam os autores que, para chegar à sua
fazenda, existe uma única estrada, objeto do
presente litígio, a qual passa dentro da propriedade
dos réus; que estes, praticando atos turbativos,
modificaram o percurso da estrada, dificultando a
passagem de veículos de grande porte, sobretudo
o caminhão leiteiro. Pretendem a manutenção da
estrada antiga como era. 

Em contestação, os réus alegam que a pro-
priedade dos autores não se encontra encravada e

-:::-
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que a modificação da estrada melhorou o acesso
à propriedade dos autores. Pleitearam a impro-
cedência do pedido.

Laudo pericial juntado às f. 182/194. 

Sentença às f. 250/259, julgando improce-
dente o pedido inicial.

Recurso de apelação dos autores às f.
261/270, pela reforma da sentença.

Contra-razões às f. 274/301. 

Recurso próprio, tempestivo e regularmente
preparado (f. 271).

Dele conheço. 

Trata-se de uma ação de manutenção de
posse de servidão de passagem, em que os
autores pretendem a manutenção da estrada
antiga que dá acesso à sua propriedade. 

Os réus, ora apelados, não negam a cons-
trução da nova estrada, apenas defendem que a
propriedade dos apelantes não está encravada e
que a obra melhorou o acesso à propriedade deles.

O art. 1.384 do CC, antigo art. 703, assim
dispõe:

A servidão pode ser removida, de um local
para outro, pelo dono do prédio serviente e à
sua custa, se em nada diminuir as vantagens
do prédio dominante, ou pelo dono deste e à
sua custa, se houver considerável incremento
da utilidade e não prejudicar o prédio serviente.

A prova pericial não deixa dúvida de que a
nova estrada beneficiou tanto os réus quanto os
autores.

Ao responder aos questionamentos solici-
tados pelo Juízo e pelas partes, o perito deixou
consignado:

... o novo traçado, tal como se encontrava na
época da perícia, não dificulta as condições de
trânsito; pelo contrário, favorece-as (f. 187).

As condições de tráfego do novo traçado são
boas, sendo melhores que a do antigo traça-
do, pois, além de estar totalmente cascalhado,
possui mais trechos lineares, é mais largo e
tem menor declividade (vide mapas do anexo
01 e fotos 12 a 21 - traçado novo e fotos 22 a
28 - traçado antigo, do anexo 02 deste laudo).
O novo trecho beneficia tanto os autores
como os réus. Se, por um lado, os autores
são beneficiados por ser o novo trecho mais
linear, menos acidentado, mais largo e em
melhores condições de trafegabilidade; por
outro, os réus também o são, pois a estrada
antiga passava em frente a sua pousada, e a
nova passa bem distante dela (f. 189).

No mesmo sentido foi a conclusão do laudo:

Diante do exposto acima, pode-se concluir que
a estrada nova apresenta mais vantagens para
os autores do que a estrada velha, pois as
condições de tráfego são melhores devido ter
maior largura, ser mais plana, ter mais trechos
lineares e melhor infra-estrutura, como encas-
calhamento, drenagem de água pluvial e
condições dos mata-burros. É o nosso entendi-
mento, salvo melhor juízo desta Vara Cível.

Portanto, a construção da nova estrada não
impediu o direito de passagem dos autores. Pelo
contrário, melhorou as condições de tráfego.

Não merece acolhida, ainda, o fundamento
do recurso de que os apelados não contestaram
especificamente os pedidos iniciais e de que teriam
confessado o esbulho e/ou a turbação.

O caso é de manutenção de posse de
servidão de passagem, e, se a legislação per-
mite a modificação da servidão de um local para
outro, as obras necessárias não caracterizam
atos turbativos. 

Também não ficou provado o esbulho,
porque os autores não foram impedidos de transi-
tar pela nova estrada.

Os apelados apenas confessaram a
construção da nova estrada, mas sob o funda-
mento de que tinham autorização dos autores
para tal, de que a legislação permite a obra e de
que esta beneficiou a todos. 
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Irrelevante também o fato de a estrada
antiga existir há mais de 20 anos, já que a legis-
lação civil permite a modificação, se observados
os requisitos legais.

Com essas considerações, nego provi-
mento ao recurso.

Custas recursais, pelos apelantes. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Unias Silva e D. Viçoso
Rodrigues. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO. 

-:::-

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, incorporando neste o relatório
de fls., na conformidade da ata dos julgamentos
e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2006.
- Teresa Cristina da Cunha Peixoto - Relatora. 

Notas taquigráficas 

A Sr.ª Des.ª Teresa Cristina da Cunha
Peixoto - Conheço do recurso, já que reunidos
os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
sua admissibilidade. 

Trata-se de execução por quantia certa
contra devedor solvente proposta pelo Ministério
Público do Estado de Minas Gerais nos autos da
ação civil pública movida em face de Francisco
de Souza Machado, pretendendo a citação do
requerido para

pagar a quantia certa de R$ 56.568,96 (cinqüen-
ta e seis mil quinhentos e sessenta e oito reais e
noventa e seis centavos) ou nomear no mesmo
prazo bens à penhora, sob pena de constrição
compulsória nos termos do art. 659 do CPC.

O MM. Juiz de primeiro grau julgou extinta a
execução (f. 852/854), ao fundamento de que o
crédito pretendido deveria ter sido inscrito como
dívida ativa não tributária para cobrança pelo
Município, através de uma execução fiscal, con-
cluindo que o 

Ministério Público não é parte legítima para pro-
mover a execução fiscal, e, desta maneira, sua
atividade se encerra com o provimento judicial
no qual ficou decidido que Francisco de Souza
Machado deve indenizar o Município de Capela
Nova.

Inconformado, apelou o Ministério Público
do Estado de Minas Gerais (f. 855/861), questio-
nando que, “sendo amplamente aceita a legitimi-
dade do Ministério Público para perseguir em pro-
cesso de conhecimento eventuais valores devi-

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO -
EXECUÇÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO - LEGITIMIDADE ATIVA

Ementa: Execução por quantia certa contra devedor solvente. Ação civil pública. Sentença con-
denatória transitada em julgado. Legitimidade do Ministério Público. Art. 15 da LACP e art. 566,
inciso II, do CPC. 

- É o Ministério Público parte legítima para promover a execução da sentença condenatória
transitada em julgado nos autos da ação civil pública pelo mesmo proposta, a teor do art. 15
da Lei de Ação Civil Pública e do art. 566, inciso II, do Código de Processo Civil. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0132.05.001370-6/001 - Comarca de Carandaí - Apelante: Ministério
Público do Estado de Minas Gerais - Apelado: Francisco de Souza Machado, ex-Prefeito Municipal de
Capela Nova - Relatora: Des.ª TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO 
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dos ao erário, por qual razão perderia o Parquet
a legitimidade para ação executiva”, argumen-
tando que o art. 566, inciso II, do CPC prevê a
legitimidade do Parquet para promover a exe-
cução forçada, requerendo a reforma da decisão,
“pronunciando este Tribunal a legitimidade do
Parquet para a presente ação de execução e
determinando-se o normal prosseguimento da
mesma”.

Transcorreu o prazo legal sem que o
apelado apresentasse contra-razões (f. 863-v.). 

Vista à douta Procuradoria-Geral de Justi-
ça, que se manifestou pelo provimento do recurso
(f. 871/878).

Revelam os autos que o Ministério
Público do Estado de Minas Gerais ajuizou
ação civil pública em face de Francisco de
Souza Machado, ex-Prefeito do Município de
Capela Nova, julgada parcialmente procedente
para condená-lo a ressarcir as despesas cons-
tantes dos empenhos mencionados (f.
816/824), o que ensejou a propositura da pre-
sente execução por quantia certa contra deve-
dor solvente, na qual busca o Parquet o paga-
mento da quantia de R$ 56.568,96 (cinqüenta e
seis mil quinhentos e sessenta e oito reais e
noventa e seis centavos), tendo sido a exe-
cução julgada extinta pelo Juízo de primeiro
grau, o que ensejou a presente irresignação. 

Cinge-se o debate dos autos acerca da
verificação da legitimidade do Ministério Público
para propor ação de execução em face da sen-
tença condenatória transitada em julgado nos
autos de ação civil pública. 

A propósito, estabelece o art. 15 da Lei nº
7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) que, “decorri-
dos 60 (sessenta) dias do trânsito em julgado da
sentença condenatória, sem que a associação
autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o
Ministério Público, facultada igual iniciativa aos
demais legitimados”, lecionando, sobre o tema,
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery: 

Transitada em julgado sentença condenatória
proferida em ACP, qualquer dos co-legitima-
dos da LACP pode promover-lhe a execução.
A sentença de procedência cria título executi-
vo, favorecendo não só o autor da ACP, mas
todos os legitimados para a defesa, em juízo,
dos direitos difusos e coletivos (in Código de
Processo Civil e legislação processual civil
extravagante em vigor, 6. ed., p. 1.364).

Ainda: 

A propositura da ação de execução de sen-
tença condenatória transitada em julgado é,
para o MP, obrigatória. Não incide aqui a con-
veniência ou oportunidade, mas sim o princí-
pio da obrigatoriedade em sentido amplo (ob.
cit., p. 1.364).

Ademais, dispõe o art. 566, II, do Código de
Processo Civil que “Podem promover a execução
forçada (...) o Ministério Público, nos casos pres-
critos em lei”, elucidando os citados autores,
nesse diapasão, que 

O MP também é parte ativa legítima para a exe-
cução. Sempre pode executar a sentença con-
denatória dos processos em que tenha sido
parte. Além disso, a lei permite que o órgão do
Parquet promova a execução nos casos que
enumera (ob. cit., p. 945).

Da leitura dos dispositivos legais mencio-
nados, bem como das lições supratranscritas,
infere-se que o Ministério Público detém legitimi-
dade para promover a execução da sentença con-
denatória proferida nos autos da ação civil pública
pelo mesmo proposta, data venia do posiciona-
mento do Magistrado singular, não havendo que
se falar em necessidade de ajuizamento de
execução fiscal.

Imperioso destacar as ponderações do il.
representante da Procuradoria-Geral de Justiça:

No tocante à alegada ilegitimidade do
Ministério Público, é importante observar que
há muito se reconheceu, com suporte nas dis-
posições constitucionais (arts. 127, caput, e
129, inciso III, ambos da CF), que não seria
razoável impedir que o Ministério Público
exercesse suas funções de órgão respon-
sável pela proteção dos interesses e direitos
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difusos e coletivos, mormente aqueles que
caracterizam o patrimônio público, promoven-
do, assim, todas as ações necessárias à
preservação e reparação do patrimônio públi-
co, destacando nesse entendimento as medi-
das de proteção integral do erário.
Isso porque a Carta de 1988, ao evidenciar a
importância da cidadania no controle dos atos
da Administração, com a eleição dos valores
imateriais do art. 37 da CF como tuteláveis
judicialmente por meio de uma série de instru-
mentos processuais de defesa dos interesses
transindividuais, criou um sistema de tutela
dos interesses difusos referentes à probidade
da Administração Pública. 
Esse posicionamento constitucional amparou
a disposição contida no art. 5º da Lei nº
7.347/85, no sentido de reconhecer a legi-
timação do Ministério Público para a proposi-
tura de qualquer espécie de ação necessária
à preservação ou reparação dos interesses e
direitos difusos e coletivos. 
Aliás, o art. 15 da citada LACP confere le-
gitimidade ao Ministério Público para pro-
mover a execução de sentença condenatória,
proferida em processo civil coletivo em que a
associação legitimada, no prazo de sessenta
dias do trânsito em julgado, se omitiu em
fazê-lo. 
Se isso não bastasse, a Lei nº 8.429/92, que
dispõe sobre as sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimen-
to ilícito no exercício de suas funções, objeti-
vando a preservação da moralidade adminis-
trativa prevista de forma expressa no art. 37
da Constituição da República, a par de reco-
nhecer a legitimidade do Ministério Público
para a propositura das ações de responsabi-
lidade necessárias à preservação do
patrimônio público, em seu art. 18, estabelece
que a sentença que julgar procedente ação
civil de reparação de dano ou decretar a
perda dos bens havidos ilicitamente determi-
nará o pagamento ou a reversão dos bens,
conforme o caso, em favor da pessoa jurídica
prejudicada pelo ilícito (f. 873/875).

É certo que entendem alguns que lhe
faleceria legitimidade para promover execução
com base em título executivo extrajudicial em
que não figurasse como parte, relativo às
decisões do Tribunal de Contas, exaradas em
conformidade com o art. 71, § 3º, da CR/88, o
que, contudo, não ocorre no caso dos autos,

decidindo, nesse sentido, este egrégio Tribunal
de Justiça: 

Embargos do devedor - Execução de título
judicial proposta pelo Ministério Público -
Ilegitimidade ativa afastada - Título líquido,
certo e exigível (...) - Tem o Ministério Público
legitimidade para propor a execução de sen-
tença oriunda da ação civil pública por ele
proposta, cabendo a observância do decurso
do prazo estabelecido no art. 15 da Lei
7.347/85 somente quando for outro o autor da
ação de conhecimento, mesmo porque a
propositura da ação de execução da sentença
condenatória transitada em julgado é, para o
MP, obrigatória... (Apelação Cível nº
1.0120.04.910508-9/001, Rel. Des. Batista
Franco, j. em 07.12.2004). 

Execução de título executivo extrajudicial -
Certidão de débito do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais - Extinção da exe-
cução por ausência de título executivo -
Inocorrência - Decisão que tem eficácia de
título executivo - Art. 71, II, e § 2º, da
Constituição Federal - Pretensão do
Ministério Público de prosseguimento da exe-
cução - Impossibilidade - Título executável,
mas não pelo Ministério Público - Ausência de
competência. - Não consta do rol de
atribuições do Órgão Ministerial, previsto no
art. 129 da CR/88, promover a execução das
decisões dos Tribunais de Contas.
Ilegitimidade. Recurso a que se nega provi-
mento (Apelação Cível nº 1.0392.04.910513-
4/001, Rel. Des. Roney Oliveira, j. em
22.08.2005). 

Conseqüentemente, impõe-se o reco-
nhecimento da legitimidade ativa do Parquet
para a presente execução, uma vez que transi-
tada em julgado a decisão que julgou parcial-
mente procedente o pedido na ação civil públi-
ca movida em face de Francisco de Souza
Machado (f. 827), merecendo provimento o
recurso de apelação interposto, motivo pelo
qual determino o prosseguimento do feito
executivo, de acordo com a legislação proces-
sual civil em vigor. 

Mediante tais considerações, dou provi-
mento ao recurso, determinando o prossegui-
mento do feito executivo. 
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Custas recursais, na forma da lei. 

O Sr. Des. Isalino Lisbôa - De acordo. 

O Sr. Des. Fernando Bráulio - Senhor
Presidente.  Peço vista. 

Súmula - PEDIU VISTA O VOGAL. A
RELATORA E O REVISOR DAVAM PROVI-
MENTO AO RECURSO. 

Notas taquigráficas 

O Sr. Presidente (Des. Roney Oliveira) -
O julgamento desse feito foi adiado na sessão
do dia 09.11.2006, a pedido do Vogal, após
votarem Relatora e Revisor, dando provimento
ao recurso.

Com a palavra o Desembargador
Fernando Bráulio. 

O Sr. Des. Fernando Bráulio - Depois de
rever os autos, chego à mesma conclusão da
eminente Relatora, a saber, da legitimidade do
Ministério Público para propor a execução da
sentença proferida em ação civil pública. 

Dessarte, dou provimento ao recurso
para cassar a r. sentença extintiva do processo
e para que se prossiga a execução nos seus
trâmites legais. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO. 

-:::-

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REVISÃO DO BENEFÍCIO -
PRESCRIÇÃO - PRAZO - RETROATIVIDADE DA LEI - ART. 44 DA LEI 8.213/91 - LEI 9.032/95 -

CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULA 148 DO STJ - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - 
SÚMULA 111 DO STJ 

Ementa: Apelação cível. Ação previdenciária. Aposentaria por invalidez. Prescrição. Prazo qüin-
qüenal. Revisão do benefício. Retroatividade da lei. Aplicação do art. 44 da Lei 8.213/91, com a
redação conferida pela Lei 9.032/95. Correção monetária. Súmula 148 do STJ. Honorários.
Súmula 111 do STJ. 

- Versando a lide sobre matéria acidentária, a prescrição só atinge as parcelas vencidas no
prazo qüinqüenal, não alcançando o direito de ação, segundo o disposto no parágrafo único do
artigo 103 da Lei 8.213/91. 

- O princípio da não-retroatividade da lei constitui um dos postulados do ordenamento jurídico
pátrio. Admite-se exceção a tal princípio, entretanto, em face dos fins sociais e protetivos que
caracterizam a matéria acidentária. Assim, para o cálculo da aposentadoria por invalidez,
aplicável o disposto no art. 44 da Lei 8.213/91, com a redação conferida pela Lei 9.032/95, ainda
que o benefício tenha sido concedido antes da entrada em vigor da referida lei, por se tratar de
legislação mais benéfica ao beneficiário.

- A correção monetária das parcelas em atraso incide a partir do ajuizamento da ação, nos ter-
mos da Súmula 148 do STJ. De acordo com a Súmula 111 do STJ, “Os honorários advocatícios,
nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas”.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0702.04.154938-8/001 - Comarca de Uberlândia - Apelante: INSS -
Instituto Nacional do Seguro Social - Apelado: Antônio Pereira Silva - Relatora: Des.ª SELMA MARQUES



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 57, n° 179, p. 35-298, out./dez. 2006 265

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, na conformidade da ata dos julga-
mentos e das notas taquigráficas, EM REEXAME
NECESSÁRIO, REFORMAR A SENTENÇA,
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2006.
- Selma Marques - Relatora. 

Notas taquigráficas 

A Sr.ª Des.ª Selma Marques - Cuida-se de
reexame necessário e de apelação interposta pelo
INSS contra a r. sentença de f. 55/77, que julgou
procedente o pedido inicial, na ação de revisão de
benefício previdenciário movida por Antônio
Pereira Silva, condenando a autarquia ré a pro-
ceder aos reajustes da aposentaria por invalidez
da seguinte forma:

de setembro de 1987 até março de 1989, apli-
cam-se os mesmos índices utilizados na Política
Salarial do Governo Federal, conforme previu a
Súmula 260 do extinto Tribunal Federal Regional;
de abril /1989 até 04.04.1991, aplica-se o critério
do art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias; e de 05.04.1991, aplica-se o critério
do art. 41 da Lei 8.213/91, em sua antiga
redação, tudo acrescido de juros de mora de
0,50% a.m. (cinqüenta centésimos por cento ao
mês) até 10 de janeiro de 2003 (época em que o
Novo Código Civil entrou em vigor), e de 1% a.m.
(um inteiro por cento ao mês) daí para frente;
mais correção monetária pelo INPC, segundo os
índices publicados pela Corregedoria de Justiça
do Tribunal deste Estado.

Insurge-se o INSS contra a r. decisão
monocrática, f. 78/93, alegando, preliminarmente,
a necessidade de concessão de efeito suspensivo
ao recurso, bem como a prescrição, que fulminou
não apenas as parcelas, mas o próprio fundo do
direito. Por fim, aduz a inaplicabilidade das
OTN/ORTN na correção dos salários de con-
tribuição, afirmando ter agido em obediência ao
direito positivo, à época vigente, ao aplicar os
índices estabelecidos pelo MPAS. Assim, não
caberia ao Judiciário estabelecer outro critério que
não aquele determinado pelo legislador ordinário,

sob pena de invadir a esfera de competência do
Poder Legislativo.

A douta Procuradoria de Justiça, f. 101/111,
opina pela reforma parcial da sentença, prejudi-
cado o recurso voluntário.

Conheço do reexame necessário e do
recurso voluntário, presentes seus pressupostos
de admissibilidade.

Antônio Pereira Silva ajuizou a presente
ação contra o INSS, visando à revisão da aposen-
taria por invalidez por ele percebida desde setem-
bro de 1987, ao argumento de que, na época da
concessão, o benefício correspondia a 3,87% do
salário mínimo, mas que, com o passar do tempo,
os reajustes aplicados pela autarquia ré propor-
cionaram uma perda significativa desse valor, hoje
correspondente a R$ 2,47% do salário mínimo.
Aduz que os planos de previdência social são regi-
dos pela Lei 8.213/91, que impõe a preservação
do valor real do benefício.

Sustenta a autarquia ré, prefacialmente, a
decadência do direito ou, no mínimo, a prescrição
qüinqüenal e, no mérito, afirma que os reajustes
foram realizados em observância aos índices esta-
belecidos pelo MPAS.

Esta a síntese do necessário, passo ao
reexame da r. decisão monocrática. 

Inicialmente, tenho que as prejudiciais de
decadência do direito e prescrição devem ser afas-
tadas, uma vez que, versando a lide sobre matéria
acidentária, a prescrição só atinge as parcelas
vencidas no prazo qüinqüenal, não alcançando o
direito pretendido, segundo o disposto no pará-
grafo único do artigo 103 da Lei 8.213/91: 

Prescreve em cinco anos, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, toda e qual-
quer ação para haver prestações vencidas ou
quaisquer restituições ou diferenças devidas
pela Previdência Social, salvo o direito dos
menores, incapazes e ausentes, na forma do
Código Civil.

Cristalizou-se, nesse contexto legislativo, o
que já se adotava na doutrina e na jurisprudência,
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ou seja, que a prescrição extingue as parcelas con-
tínuas, e não o fundo de direito, sendo que esse
entendimento advém do fato de possuírem as
ações acidentárias caráter nitidamente alimentar.

Nesse sentido: 

Ementa: Ação previdenciária - Acidente de tra-
balho - Sentença extra petita e cerceamento de
defesa afastados - Prescrição - Prazo qüinqüe-
nal - Auxílio-acidente - Valor do benefício -
Retroatividade da lei - Correção monetária -
Súmulas 43 e 148 do STJ - Voto parcialmente
vencido.
- Cingindo-se a lide à pretensão de perceber
benefício decorrente de acidente de trabalho,
não fica o juiz adstrito ao pedido formulado pelo
autor, mas ao direito aplicável à descrição do
fato, exceção que se prende ao caráter social e
protetivo inerente às questões acidentárias.
- Em matéria acidentária, a prescrição só atinge
as parcelas vencidas no prazo qüinqüenal, não
alcançando o direito de ação, conforme dispõe o
parágrafo único do artigo 103 da Lei 8.213/91...
(TAMG, Apelação Cível 335.806-7, 3ª CC,
Relatora Juíza Jurema Brasil Marins, j. em
29.08.2001).

Assim sendo, rejeito as prejudiciais de
decadência e prescrição.

No mérito, pretende o autor, essencial-
mente, a revisão do benefício de aposentadoria
por invalidez, com base no art. 44 da Lei 8.213/91,
com a redação conferida pela Lei 9.032/95.

Para o deslinde da controvérsia contida nos
autos, necessário o exame da legislação aplicável.

Pois bem. Entendeu o ilustre Magistrado
primevo pela concessão da revisão pretendida
pelo autor, desde a época da concessão do bene-
fício, nos seguintes termos:

- de setembro de 1987 a março de 1989,
aplicando-se os mesmos índices utilizados na
Política Salarial do Governo Federal, nos ter-
mos da Súmula 260 do extinto TFR; 

- de abril de 1989 a 04.04.1991, aplicando-
se o critério do art. 58 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias;

- de 05.04.1991 em diante, aplicando-se o
critério do art. 41 da Lei 8.213/91, em sua antiga
redação.

Entretanto, com a publicação da Lei
9.032/95, em 28.04.1995, que trouxe algumas
alterações à Lei 8.213/91, restou modificado, den-
tre outros, o art. 44, cujo texto passou a ser o
seguinte:

A aposentadoria por invalidez, inclusive a decor-
rente de acidente de trabalho, consistirá numa
renda mensal correspondente a 100% (cem por
cento) do salário de benefício, observado o dis-
posto na Seção III, especialmente no art. 33
desta Lei.

Assim sendo, desde o advento da Lei
9.032/95, o benefício da aposentadoria por invalidez
deverá corresponder a 100% do salário de benefício,
observada a incidência da prescrição qüinqüenal.

Vale dizer, faz jus o autor à revisão do benefí-
cio de aposentadoria por invalidez, nos moldes do
art. 44 da Lei 8.213/91, com a redação conferida pela
Lei 9.032/95, observada a prescrição das parcelas
anteriores a 28.07.1999, tendo em vista que o ajuiza-
mento da presente demanda se deu em 28.07.2004.

Insta salientar que, em se tratando de leis
de infortunística, devido ao seu caráter eminente-
mente social e protetivo, a lei posterior que traz
tratamento mais benéfico ao segurado deve
retroagir para beneficiá-lo, sem que isso importe,
entretanto, em ofensa à regra geral da irretroativi-
dade das leis e do princípio tempus regit actum.

Em caso análogo, assim decidiu o extin-
to TAMG, por sua Primeira Câmara Cível: 

Ementa: Acidente de trabalho - Auxílio-acidente -
Revisão do percentual - Competência - Justiça
Estadual - Retroatividade da lei mais benéfica -
Possibilidade - Correção monetária - Incidência -
Ajuizamento da ação.
- A simples pretensão de modificação do valor
do benefício acidentário em razão da lei nova
não torna a Justiça Comum incompetente
para apreciar o feito. 
- Em regra, o princípio da não-retroatividade
da lei constitui um dos postulados do ordena-
mento jurídico. Admite-se exceção, em face
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dos fins sociais e exigências do bem comum,
nos quais se enquadra a matéria acidentária. 
- A correção monetária das parcelas em atra-
so incidirá a partir do ajuizamento da ação,
conforme disposto na Súmula 148 do STJ
(Apelação Cível nº 303.082-0, 1ª CC, Relator
Juiz Gouvêa Rios, j. em 29.08.2000).

Em seu judicioso voto, salientou o ilustre
e saudoso Relator: 

É pacífico o entendimento de que a legislação
previdenciária tem caráter eminentemente
social, tendo como princípio básico a garantia
de meios indispensáveis à sobrevivência dos
seus segurados por motivo, também, de inca-
pacidade para o trabalho. 
Assim, a matéria ventilada no presente apelo
tem como pano de fundo a discussão sobre a
possibilidade da aplicação da Lei 9.032/95 à
situação pretérita, como ocorre no caso vertente.
É correto o postulado de que um dos princípios
mais solidificados no campo jurídico é o que
prevê, via de regra, a não-retroatividade da lei,
com a norma jurídica nova não podendo retroa-
gir com a finalidade de alcançar a coisa julgada,
afetando direitos já tornados indiscutíveis pe-
rante o domínio da lei substituída.
Ressalte-se, ainda, para argumentar, que, no
caso dos autos, sequer existe uma decisão
judicial a ser violada, visto que o benefício
concedido pelo apelado - inclusive admitido
pelo órgão previdenciário apelante - o foi em
sede administrativa. 
Tenho entendido que a regra da retroatividade
pode e deve ser excepcionada sempre que lei
nova vier a criar ou reconhecer direitos em
benefício daqueles que não eram contemplados
sob o pálio de legislações anteriores, mormente,
reafirme-se, quando os benefícios decorrentes
da inovação legal atendem aos fins sociais e às
exigências do bem comum, como, por exemplo,
aqueles ligados à matéria da infortunística, com
índole de indiscutível alcance social.

Não obstante a regra consagrada no orde-
namento jurídico vigente, de irretroatividade da lei,
não podendo a norma jurídica nova alcançar o ato
jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada,
tenho que a retroatividade da Lei 9.032/95 está
autorizada em virtude da possibilidade de os bene-
fícios acidentários, concedidos sob o amparo de leis
pertinentes não mais em vigor, serem regulados por

legislações infortunísticas posteriores, sempre que
estas se mostrarem mais favoráveis ao beneficiário.

Nessa linha de entendimento: 

A sucessão de leis incide nas relações jurídicas
constituídas, sem afrontar o ato jurídico perfeito,
o direito adquirido e a coisa julgada. Quando se
trata de acidente de trabalho, incide a lei mais fa-
vorável, ainda que silente o pormenor. Os bene-
fícios compensam o salário. Daí o caráter
alimentar. Proteção ao economicamente fraco
(REsp nº 67.372-0/SP, Rel. Min. Luiz Vicente
Cernicchiaro).

No que concerne à correção monetária,
será devida a partir do ajuizamento da ação, com
base nos índices divulgados pela CGJMG, tendo
em vista, ainda, o teor da Súmula 148 do STJ: “Os
débitos relativos a benefício previdenciário, venci-
dos e cobrados em juízo após a vigência da Lei nº
6.899/81, devem ser corrigidos monetariamente na
forma prevista nesse diploma legal”.

São devidos, também, juros moratórios, a
contar da citação, no percentual de 1% ao mês,
de acordo com o art. 406 do CC/02, c/c o art. 161,
§ 1º, do CTN.

No tocante aos honorários advocatícios,
serão devidos no percentual de 15% sobre o valor
das prestações vencidas até a data da sentença,
de acordo com o disposto na Súmula n° 111 do
STJ, verbis: “Os honorários advocatícios, nas
ações previdenciárias, não incidem sobre
prestações vincendas”.

No que diz respeito às custas, encontra-se
a autarquia isenta, conforme o art. 10 da Lei
Estadual nº 14.939, de 29.12.2003, que revogou a
Lei 12.427/96, mas manteve a isenção da referida
verba.

Pelo exposto, no reexame necessário,
reformo a sentença de primeiro grau, para deter-
minar a revisão do benefício de aposentadoria por
invalidez com base no art. 44 da Lei 8.213/91, com
a redação conferida pela Lei 9.032/95, observada
a prescrição qüinqüenal. Sobre o valor da conde-
nação deverão incidir correção monetária, a partir
do ajuizamento da ação, com base nos índices
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divulgados pela CGJMG, além de juros moratórios,
a contar da citação, no percentual de 1% ao mês,
de acordo com o art. 406 do CC/02, c/c o art. 161,
§ 1º, do CTN.

Prejudicado o recurso voluntário. 

Custas recursais, ex lege, observando-se
a isenção da autarquia federal. 

O Sr. Des. Fernando Caldeira Brant -
Estou acompanhando a Relatora. 

O Sr. Des. Afrânio Vilela - Senhor
Presidente, também acompanho integralmente a
eminente Relatora e quero pedir a S. Ex.ª, Des.ª
Selma Marques, que autorize que o voto de S. Ex.ª
seja encaminhado para publicação.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO,
REFORMARAM A SENTENÇA, PREJUDICADO
O RECURSO VOLUNTÁRIO.

-:::-

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, na conformidade da ata dos julga-
mentos e das notas taquigráficas, à unanimidade
de votos, EM NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2006.
- Duarte de Paula - Relator. 

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Duarte de Paula - Inconformados
com a r. sentença que julgou procedente o pedido
constante da ação de invalidade de negócio jurídi-
co aviada por Frederico Guilherme Pardini

Cardoso, recorrem os réus Maria Aparecida de
Melo Gomes e seu marido Pedro Gomes de
Oliveira, ante os fundamentos expostos em razões
de f. 97/102.

Conheço do recurso, presentes seus pres-
supostos de admissibilidade.

Ao mencionado cerceamento de defesa,
alegado pelos apelantes, cumpre anotar que, con-
quanto tenha o legislador constitucional assegura-
do aos litigantes, em processo judicial e adminis-
trativo, a ampla defesa e o devido processo legal,
nos termos do art. 5º, inciso LV, da Carta Magna,
compete ao juiz, na posição processual de desti-
natário da prova, valorar as que se mostrem
necessárias ao seu convencimento.

ATO JURÍDICO - ANULAÇÃO - DOAÇÃO - DOADORA - INCAPACIDADE MENTAL - PROCESSO
DE INTERDIÇÃO EM CURSO - ILICITUDE DO ATO JURÍDICO 

Ementa: Anulação de ato jurídico. Doação. Incapacidade mental da doadora. Processo de inter-
dição em curso. Ilicitude do ato jurídico. Nulidade. 

- Comprovado que a escritura de doação ocorreu quando já em curso processo de interdição
da doadora, inclusive com apresentação de laudo pericial dando conta de que a doadora
padece de enfermidade mental que determina a incapacidade absoluta para os atos da vida
civil, não se mostrando lúcida e em perfeitas condições de discernir o caráter do ato pratica-
do, é de se considerar a invalidade do negócio e de suas escriturações e, em conseqüência,
dos atos a eles supervenientes.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.05.703913-3/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante:
Frederico Guilherme Pardini Cardoso - Réus: Maria Aparecida de Melo Gomes e seu marido - Relator:
Des. DUARTE DE PAULA
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A fase instrutória, segundo a sistemática
processual moderna, encontra-se condicionada
não só à possibilidade jurídica da prova, bem
como ao interesse e relevância de sua produção,
cumprindo ao julgador indeferir as que se
demonstrem inúteis à espécie, visto que a lei adje-
tiva lhe outorga competência discricionária para
selecionar as que foram requeridas pelas partes,
com indeferimento das que se apresentem
desnecessárias ou meramente protelatórias, a
teor do que dispõe o art. 130 do Código de
Processo Civil.

In casu, ao contrário do noticiado nas
razões recursais, a contestação dos apelantes
foi considerada intempestiva, pelo que decretou
o MM. Juiz a quo a revelia dos réus apelantes,
não havendo qualquer prova a ser realizada
nos autos, quando entendeu o Sentenciante
prolator da r. decisão possuir elementos sufi-
cientes para a formação de seu convencimento.

Dessarte, não se pode reconhecer qual-
quer cerceamento ao direito de defesa dos
apelantes, motivo pelo qual rejeito a preliminar. 

Em análise ao mérito, sabe-se que,
mesmo sendo a escritura pública instrumento for-
mal e da substância do ato de doação que se pre-
tende anular, e dela constando todos os requisi-
tos legais exigidos para sua validade, não consti-
tui prova inelidível e inatacável, podendo, em
sendo um contrato, ser desconstituído pelos
meios legais prescritos para anulação do ato
jurídico.

Assim, apesar de se tratar de contrato for-
malizado por instrumento portador de fé pública,
é também passível da ocorrência de erro de con-
sentimento, fato em que se ampara a pretensão
do autor, para inviabilizar a liberalidade nele con-
tida, que não condiz com a sua efetiva e real
vontade.

Arnaldo Marmitt assim leciona: 

Quanto ao erro, anuláveis são os atos jurídicos
se as declarações de vontade emanaram de erro
substancial, ou seja, que interesse à natureza do
ato ou ao objeto principal da declaração. O erro
substancial ainda pode condizer com as quali-

dades essenciais da pessoa com quem se con-
trata. O contrato de doação pode vir viciado por
erro que incida sobre o objeto, quando o bem ou
a pessoa seja outro que não o visado pelo
doador, ou que não lhe pertença (Doação. Rio de
Janeiro: Aide, 1994, p. 264).

É necessário se decline que na fé pública,
manifestada na escritura pública, se assenta a
presunção legal de autenticidade do ato pratica-
do por um ofício ou serventia pública, em virtude
do cargo ou da função da autoridade que o exe-
cuta, mas pode ser elidida, por não gozar do
caráter absoluto, desde que se prove, com fatos
concludentes e irrefutáveis, não ser verdade o
que, pela fé de ofício, atesta o documento.

Os embaraços, os constrangimentos,
como forma de pressão que impede ou deturpa
a efetiva e real expressão da vontade dos
envolvidos no negócio jurídico, podem ocorrer
sem que a autoridade pública, que instrumenta-
liza a escritura, deles perceba. Ademais, muitas
vezes, o erro de manifestação da vontade só é
constatado posteriormente à leitura do instru-
mento.

Dessa forma, alega o autor, na condição
de curador da doadora Zélia de Castro Cardoso,
que a doação efetivada à funcionária da doado-
ra, Maria Aparecida de Melo Gomes, e seu mari-
do, foi formalizada quando já requerida a inter-
dição da doadora e apresentado laudo
psiquiátrico dando conta de ser a doadora abso-
lutamente incapaz para os atos da vida civil, ten-
tando o autor demonstrar ser nula a doação efe-
tivada em nome dos réus.

O contrato de doação, como todo contra-
to, em essência é um ato jurídico e, como tal, se
sujeita a requisitos necessários para a sua vali-
dade, exigindo das partes acordo recíproco,
que contenha manifestação de vontade
inequívoca, que permita inferir claramente os
facta concludentia ou a intenção dos con-
tratantes ao manifestar certa declaração de
vontade. 

Logo, impõe-se como necessário à validade
do consentimento das partes contratantes, além
da voluntariedade do ato, que contenha “a ocor-
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rência de uma vontade dirigida imediatamente ao
fim de estabelecer ou alterar certa situação jurídi-
ca”, como completa o insigne mestre mineiro
Orozimbo Nonato (Da coação como defeito do ato
jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 16),
quando da conceituação do ato jurídico.

Darcy Bessone vaticina: 

A declaração formulada sem vontade real,
como quando resulta de erro ou dolo, não
gera vínculos. Ocorrendo dissídio, o papel do
juiz consiste, modestamente, em simples
pesquisa da vontade real, preferindo-a à sua
própria expressão material, se porventura não
coincidirem (Aspectos da evolução da teoria
dos contratos, p. 101, nº 55).

Assim, os atos jurídicos, para serem nor-
mais e regulares, precisam de que a vontade, ao
se materializar, não padeça de vícios que a dis-
torçam do propósito primitivo. As causas que
podem perturbar a vontade, tornando irregular o
processo de formação do consentimento em um
negotium, são conhecidas como vícios de von-
tade ou vícios de consentimento.

Encontramos, então, a alterar o consenti-
mento, vícios psíquicos - que provocam a
divergência entre a vontade real e a vontade
declarada - em que está o erro, o dolo, a coação,
como poderemos deparar ainda com os vícios
sociais - que configuram uma insubordinação da
vontade às exigências legais, quanto ao resulta-
do pretendido, como a simulação e a fraude.

Nesse ponto, convém frisar que a prova
dos autos se apresenta de forma robusta na
demonstração de que a doadora, ao tempo da
escritura de doação, ou seja, em 8 de novembro
de 2004, não era capaz de conhecer e avaliar os
efeitos e as conseqüências do seu ato de liberali-
dade, por estar, de algum modo, limitada em sua
capacidade psíquica, fato amplamente comprova-
do nos autos do Processo de Interdição de nº
0024.03.102.896-2, que tramitou junto à 1ª Vara
de Família da Capital.

Naqueles autos, consta que a inicial da
interdição foi autuada em 26.09.03, o termo de
compromisso de curador provisório assinado em

30 de outubro de 2003 pelo neto da doadora
Frederico Guilherme Pardini Cardoso, tendo o
laudo psiquiátrico forense de f. 29/38, datado de
14 de junho de 2004, concluído que a

pericianda é portadora de quadro demencial,
padecendo de enfermidade mental que deter-
mina, atualmente, incapacidade absoluta para
os atos da vida civil, tratando-se de patologia
de caráter permanente, progressiva, irrever-
sível à luz dos conhecimentos médicos atuais.

Efetivamente, têm-se como ineficazes os
atos negociais que apresentem alguma coisa
incompatível com o ordenamento jurídico, a
ponto de não se poder conceber sua existência
dentro dessas regras legislativas, disso podendo
depreender-se que a vontade só se consuma
validamente se estiver submissa à “forma prescri-
ta ou não defesa em lei”.

No presente caso, embora se reconheça a
existência de um documento que noticia uma
suposta doação do imóvel localizado na Rua
Luz, nº 18, apt.º 201, do Edifício Paranoá, na
Capital, há que se levar em conta a expressa
vontade da suposta doadora, restando patentea-
do nos autos que, ao tempo da doação, a doado-
ra não era plenamente capaz de discernir o
caráter vinculante do ato em que voluntaria-
mente participou, motivo pelo qual se deve man-
ter o r. decisório que vislumbrou defeito capaz de
invalidar o ato jurídico.

A jurisprudência do egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais corrobora este
entendimento:

Doação. Nulidade. Doadora incapaz.
Impossibilidade da manifestação de vontade.
Vícios insanáveis na escritura de doação. - É
nula a doação de imóvel realizada por pessoa
comprovadamente incapaz de manifestar sua
vontade, ainda que só tenha sido interditada em
data posterior, mormente quando a escritura de
doação se encontra eivada de vícios
insanáveis, como a assinatura de testemunhas
que não estavam presentes no momento do ato
(Apelação Cível nº 477.133-1 - Rel. Des.
Fernando Caldeira Brant - j. em 31.03.05).
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ALIMENTOS - EXONERAÇÃO - FILHA - ESTADO CIVIL - INSUFICIÊNCIA DE PROVA - MAIORI-
DADE - MERA ALEGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

Ementa: Ação de exoneração de pensão sob a alegação de um pai que não tem certeza do esta-
do civil da filha e se a mesma trabalha ou não é caso de frontal indeferimento. Não se pede o
que não se conhece, mesmo porque o simples fato do alcance à maioridade não é caso
automático de exoneração da obrigação de pensionar.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0056.03.055293-1/001 - Comarca de Barbacena - Apelante: P.F.F. -
Apelada: C.L.F. - Relator: Des. FRANCISCO FIGUEIREDO

Retificação de escritura pública. Doação. Ausência
de curador especial. Ausência de manifestação de
vontade do menor. Nulidade da doação.
- A inexistência dos atos jurídicos ocorre sem-
pre quando o ato for tão profundamente vicia-
do que nem chega a existir, sendo sua
existência aparente. 
- Doação em que não consta a presença do
curador especial torna-se viciada, pois não existe
a concordância do mesmo, nem a do incapaz,
que não pode exercer sua vontade, aceitando a
benesse (Apelação Cível nº 460.956-3 - Rel.
Des. Mauro Soares de Freitas - j. em 16.01.105).

Entendo, portanto, que não pode subsistir a
suposta doação quando desponta que a vontade

do doador foi viciada, ou que tenha sido de alguma
forma induzido a erro ou a vício de consentimento.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso,
confirmando a r. sentença prolatada por seus
próprios fundamentos.

Custas recursais, pelos apelantes, isentos
por litigarem sob o pálio da gratuidade de justiça.

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Selma Marques e Fernando
Caldeira Brant. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO. 

-:::-

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª
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, 31 de outubro de 2006. -
Francisco Figueiredo - Relator.

Notas taquigráficas

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

O autor, ora apelante, propõe “ação de
exoneração de alimentos” ao único fundamento
de que a filha alcançou a maioridade.

A simples leitura da peça exordial leva a
ver que, realmente, estaria certo o Juiz a quo. 

Após a coleta da prova, julgou improce-
dente a ação ao fundamento de que vários ou-
tros aspectos - além da maioridade - devem e
têm de ser considerados: estudo, saúde, etc.

Voltando à peça exordial, estribada num
reconhecimento de paternidade judicial, o autor,
que se qualifica diplomata, pede a citação da
filha, dizendo “presumivelmente solteira” e de
“profissão ignorada”.

Mais não é necessário dizer sobre o rela-
cionamento de um pai que não se interessou
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pela vida da filha menor, que, agora, atinge
maioridade.

Talvez por esse proceder do autor é que
as provas necessárias não foram carreadas por
ele. Acresça-se a tudo que a mãe da menor, que
sustentou a filha a “duras penas”, conseguiu a
pensão do pai na execução dos alimentos da
investigatória e aposentou-se por invalidez.

A meu sentir, a sentença apreciou bem as
provas dos autos - parcas por sinal por parte do
autor - e bem decidiu a questão. É verdade que o
fato, puro e simples, de mera alegação da
aquisição de maioridade da alimentada não é
caminho seguro, exonerativo da pensão.
Principalmente quando não se sabe se a filha é
ou não solteira (“presumindo seu estado civil”) e
de profissão improvada!...

Isso é procedimento de pai que dá pensão
por força de ação investigatória e por coação da
lei em execução e... quanto à sua atuação como
pai, os autos não mencionam nada mais!...

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

O Sr. Des. Nilson Reis - Preliminar argüi-
da pelo apelante. Cerceamento de defesa.

O recorrente, P.F.F., em suas razões
recursais de f. 145/151, argúi preliminar de
cerceamento de defesa, afirmando que a sen-
tença é nula de pleno direito.

Alega que houve julgamento antecipado
da lide, tendo sido designada audiência de
instrução e julgamento para 02.06.2005 (f. 108),
e que somente dela foi intimado em 06.07.2005,
mencionado à f. 125-v.

Ora, à f. 125-v., vê-se e lê-se protocolo
de nº 257136, com data de 06.06.2005, tratan-
do de certidão do oficial de justiça Alexandre
Dias Mesquita, certificando que foi ao endereço
constante do mandado e intimou o requerente
em 11 e 12 de maio de 2005.

Outrossim, encontra-se, à f. 127, requisição
da Juíza de Direito, Dr.ª Elizabeth C. Amarante B.
Minaré, dirigida ao Diretor do Departamento de
Pessoal do Ministério das Relações Exteriores,
para que o recorrente comparecesse à audiência
em 02.06.2005, às 15h, datada de 04.05.2005,
com a ciência aposta em 30.05.2005.

À f. 108, no termo de audiência da Central
de Conciliação da Comarca de Barbacena, reali-
zada em 31.03.05, está escrito que o apelante dela
esteve ausente, mas presente o seu procurador,
com a redesignação da audiência para
02.06.2005.

Pelo termo de audiência de f. 110, observa-
se que nem o apelante nem seu procurador
estiveram presentes à continuidade desta, em
02.06.2005, embora aquele (procurador) já tivesse
ciência da realização da mesma, como também
que não houve comparecimento de testemunhas.

Acresce, mais, que o apelante, às f.
130/131, apresentou as suas alegações finais,
datadas de 1º.06.2005, portando-se silente quanto
à alegação de cerceamento de defesa, vindo,
após, alegações do Ministério Público, que opinou
pela improcedência do pedido de exoneração de
pagamento de pensão alimentícia (f. 133/138), e,
somente às f. 139/142, a sentença recorrida, que
julgou improcedente o pedido.

Tenho que, mesmo desprezando os termos
de audiência quanto à referência da ausência do
apelante, embora ciente o seu ilustre procurador,
a apresentação das alegações finais sanou qual-
quer irregularidade e até poder-se-ia dizer que se
operou a preclusão.

Assim sendo, rejeito a preliminar e acom-
panho o culto voto do eminente Relator.

O Sr. Des. Jarbas Ladeira - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-
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Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª
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, 7 de dezembro de 2006.
- Maria Elza - Relatora. 

Notas taquigráficas 

A Sr.ª Des.ª Maria Elza - Trata-se de ação
de rito ordinário, com pedido de antecipação dos
efeitos da tutela, ajuizada por Kelly Cristine Silva,
servidora pública estadual, contra o Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - Ipsemg, na qual se busca a inclusão do
pai da autora como seu dependente para fins de
prestação de assistência médica pelo instituto réu.

Pedido de tutela de urgência indeferido
pela decisão de f. 15-TJ. 

Na sentença de f. 49/54-TJ, entendeu o
Magistrado sentenciante, com base na legislação
estadual aplicável ao caso, juntamente com a
análise das provas colacionadas aos autos, em jul-
gar procedente o pedido inicial, condenando o réu
a efetivar a inclusão do pai da autora como seu
dependente. Condenou o réu, ainda, ao pagamen-

to dos honorários advocatícios de sucumbência,
que foram arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformada, a autarquia ré interpõe recur-
so de apelação (f. 73/77-TJ), em que requer a
reforma da sentença. Alega que, dentre os princí-
pios que norteiam a atividade da Administração
Pública, se destaca o princípio da legalidade e que,
em observância a tal princípio, teria sido indeferido
o pedido de inscrição do pai da autora como seu
dependente para fins de assistência médica.
Sustenta que o indeferimento do pedido se deu em
cumprimento ao disposto pela Lei Complementar
Estadual nº 64/2002, que vedaria a inclusão de
ascendente como beneficiário do servidor se já
existente outro dependente inscrito. Impugna a
decisão, ainda, quanto aos honorários advocatí-
cios de sucumbência arbitrados.

Contra-razões ao recurso de apelação
apresentadas às f. 79/82-TJ. 

Eis o relato dos fatos relevantes. Passa-
se a decidir. 

Ainda que o Magistrado sentenciante não
tenha submetido sua decisão ao duplo grau obri-
gatório de jurisdição, dele se conhece de ofício,
em respeito ao disposto pelo art. 475, I, do CPC.
E, por estarem presentes os requisitos legais,
conhece-se, igualmente, do recurso de apelação.

Da análise do pedido inicial, depreende-se
que a autora, na qualidade de servidora pública
estadual e compulsoriamente filiada ao regime

IPSEMG - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - INCLUSÃO DE DEPENDENTE - ASSISTÊNCIA
MÉDICA - PAI DE SEGURADO - POSSIBILIDADE - ART. 7º, § 6º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.380/86 

Ementa: Direito previdenciário. Servidor público estadual. Inclusão de dependente. Assistência
médica. 

- A norma inserta no art. 7º, § 6º, da Lei Estadual nº 9.380/86 autoriza o servidor segurado a
incluir seu genitor no rol de seus dependentes, ainda que seu filho já conste como tal, excep-
cionalmente para fins de percepção da assistência médica, hospitalar, farmacêutica, odon-
tológica e complementar, desde que viva a suas expensas e não tenha meios de subsistência
próprios. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.05.582064-1/002 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante:
Ipsemg - Apelada: Kelly Cristine Silva - Relatora: Des.ª MARIA ELZA
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próprio de previdência, requereu a inclusão de
seu genitor como beneficiário da assistência
médica prestada pelo Ipsemg àqueles que sus-
tentam a qualidade de dependentes dos servi-
dores estaduais. Seu pedido foi indeferido na
esfera administrativa, ao argumento central da
incompatibilidade entre o pedido de inscrição do
pai da autora e o fato de o filho da mesma já figu-
rar como seu dependente - tal como demonstra a
defesa da autarquia previdenciária estadual - na
medida em que a inscrição de um excluiria a pos-
sibilidade de inscrição do outro.

A respeito da prestação de assistência
médica aos dependentes dos servidores públicos
do Estado de Minas Gerais filiados ao regime de
previdência prestado pelo Ipsemg, em pleno vigor
a Lei Estadual nº 9.380/86. Nesse aspecto, tal lei
não foi alterada pelo advento da Lei Complementar
Estadual nº 64/2002, que dispõe a respeito dos
dependentes do servidor público estadual apenas
para fins de recebimento dos benefícios de pensão
por morte e auxílio-reclusão.

Sendo assim, dispõe a Lei Estadual nº
9.380/86, com as alterações sofridas por leis
posteriores, a respeito dos dependentes do
servidor segurado: 

Art. 7º - Consideram-se dependentes do
segurado, para os efeitos desta Lei: 
I - a esposa e o marido, a companheira e o
companheiro mantidos há mais de cinco
anos, os filhos de qualquer condição menores
de 21 anos ou inválidos; 
II - a pessoa designada que, se do sexo mas-
culino, só poderá ser menor de dezoito (18)
anos ou maior de sessenta (60) anos, ou
inválida; 
III - o pai inválido e a mãe; 
IV - os irmãos de qualquer condição, menores
de dezoito (18) anos ou inválidos, e as irmãs
solteiras de qualquer condição, menores de
vinte e um (21) anos ou inválidas. 
§ 1º - A existência de dependente de qualquer
das classes enumeradas nos incisos I e II
deste artigo exclui do direito às prestações os
dependentes relacionados nos incisos subse-
qüentes. 
(...) 
§ 5º - Mediante declaração escrita do segura-
do, os dependentes mencionados no inciso III
deste artigo poderão concorrer com a esposa

ou o marido, a companheira ou o compa-
nheiro ou a pessoa designada, salvo se exis-
tir filho com direito às prestações. 

Observa-se, pois, que tanto os filhos do
segurado quanto seus pais são considerados
dependentes para fins dos benefícios prestados
pelo Ipsemg. Porém, encontram-se os mesmos
em relação de preferência, ou seja, havendo qual-
quer dependente constante do rol do art. 7º, inciso
I, são excluídos os dependentes enquadrados nos
demais incisos. Idêntico tratamento foi dispensado
pela Lei Complementar Estadual nº 64/2002, nos
termos do disposto pelo seu art. 4º, § 2º. 

Na espécie, tornou-se incontroverso que o
filho da autora consta como seu dependente para
efeito dos benefícios previdenciários prestados
pelo réu, fato este que, em razão da legislação em
comento, seria suficiente para afastar a pretensão
inicial.

Ocorre que, em relação à prestação de
assistência médica, continua o mesmo art. 7º
da Lei Estadual n° 9.380/86: 

Art. 7º - Consideram-se dependentes do
segurado, para os efeitos desta Lei: 
(...) 
§ 6º - Observado o disposto no artigo 8º, ape-
nas para efeito de percepção da assistência
médica, hospitalar, farmacêutica, odontológi-
ca e complementar, poderá o segurado ins-
crever como dependentes, desde que vivam
às suas expensas e não tenham meios de
subsistência: 
1 - o pai inválido e a mãe; 
(...) 
Art. 8º - A dependência econômica das pes-
soas indicadas no inciso I do artigo 7º é pre-
sumida e a das demais deve ser declarada
pelo segurado, facultando-se ao Ipsemg veri-
ficar, através de sindicância, em qualquer
tempo, a comprovação da dependência.

A norma inserta no parágrafo sexto do arti-
go transcrito autoriza o servidor segurado a incluir
seu genitor como seu dependente, ainda que
tenha incluído como dependente outra pessoa,
excepcionalmente para fins de percepção da
assistência médica, hospitalar, farmacêutica,
odontológica e complementar, desde que viva a
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suas expensas e não tenha meios de subsistência
próprios.

Portanto, para que seja deferido o pedido
da autora, a legislação previdenciária estadual não
impõe qualquer impedimento, bastando que seja
comprovada a dependência econômica de seu
pai, que não deve ter a possibilidade de arcar com
seu próprio sustento.

No caso em apreço, consoante a análise
acurada feita pelo Magistrado a quo, entende esta
Relatora que restou comprovado que o pai da
autora dela depende economicamente, recebendo
proventos insignificantes, o que autoriza sua
inclusão na qualidade de dependente da servidora
estadual. De fato, assim o demonstram os docu-
mentos juntados com a inicial (f. 09, 11 e 12),
meios de prova estes que em nenhum momento
foram contestados pelo réu, sendo que o Ipsemg
também não cuidou de apresentar elementos
hábeis a afastar o estado de dependência
econômica entre a autora e seu genitor.

Frise-se que, para se configurar a relação
de dependência, não se exige a comprovação de
miserabilidade do dependente, mas sim a ausên-
cia de condições de arcar com as despesas
mínimas essenciais à manutenção da dignidade
da pessoa humana.

Sendo assim, merece ser mantida a sen-
tença a respeito desse ponto. 

O mesmo se diz quanto aos honorários
advocatícios de sucumbência arbitrados. Constata-
se que o Magistrado a quo fixou a verba honorária
em obediência à determinação legal - artigo 20, §
4º, do Código de Processo Civil. Tal dispositivo, ao
determinar se decida por eqüidade, não autoriza se
fixem em valor aviltante os honorários por sucum-
bência (STJ, 1ª Turma, REsp 18.647/RJ, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, julgado em
1º.11.1992, DJU de 17.12.1992). In casu, tendo em
vista a complexidade da causa e a atuação do
procurador da parte autora, a verba honorária foi
fixada em observância aos requisitos legais e sua
redução não se torna recomendável.

Diante do exposto, com respaldo no princí-
pio da obrigatoriedade da fundamentação dos atos
jurisdicionais (art. 93, inciso IX, da Constituição
Brasileira), no princípio do livre convencimento
motivado (art. 131 do Código de Processo Civil),
em reexame necessário, confirma-se a sentença
em sua integralidade, restando prejudicada a
análise do recurso voluntário de apelação.

Votaram de acordo com a Relatora os
Desembargadores Nepomuceno Silva e Mauro
Soares de Freitas. 

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

-:::-

LOTEAMENTO ABERTO - CONDOMÍNIO ATÍPICO - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA- BEN-
FEITORIAS - INTERESSE COMUM - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - AUTORIZAÇÃO -

RATEIO DAS DESPESAS - CONTRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS - PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO
DOS PROPRIETÁRIOS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - CESSÃO DO CONTRATO -

EXIGÊNCIA DE ANUÊNCIA PRÉVIA DO PROMITENTE VENDEDOR - DIREITO DE DISPOSIÇÃO
DA COISA - FRUSTRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CLÁUSULA CONTRATUAL - NULIDADE 

Ementa: Loteamento aberto. Condomínio atípico.  Obras e serviços. Autorização da assembléia
da associação dos proprietários. Rateio das despesas. Obrigatoriedade de todos os proprie-
tários. Exigência de anuência prévia do promitente vendedor para cessão do contrato. Direito
de disposição da coisa. Frustração. 

- O proprietário de lote integrante de loteamento aberto, sem condomínio formalmente instituí-
do, cujos moradores constituíram associação para prover as obras necessárias de infra-estru-
tura e de serviços de conservação, limpeza e manutenção, deve contribuir com o valor corres-
pondente ao rateio das despesas daí decorrentes, pois não se afigura justo nem jurídico que
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª
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, DAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO PRINCIPAL E DAR PROVIMENTO
PARCIAL À APELAÇÃO ADESIVA.

Belo Horizonte, 9 de novembro de 2006.
- Elias Camilo - Relator.

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Elias Camilo - Cuidam os autos
de ação ordinária em que se pretende a revisão de
cláusulas contratuais de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel loteado, com pedido de
liminar para o cancelamento de protesto de título
de crédito vinculado ao contrato celebrado.

As empresas rés ofertaram a contestação
de f. 62/77, formulando, às f. 210/211, recon-
venção visando ao recebimento de quantia devi-
da pelos autores reconvindos aos réus recon-
vintes. Os autores reconvindos contestaram a
reconvenção (f. 239/240).

Foi proferida sentença para julgar parcial-
mente procedente o pedido inicial (f. 247/255),
decisão que posteriormente foi anulada, con-
forme acórdão de f. 289/294, de minha relatoria,
considerando que a sentença fora omissa no jul-
gamento da reconvenção.

Com o retorno dos autos à vara de origem,
foi proferida nova sentença (f. 298/304), julgando

parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
o fim de decretar a nulidade da Cláusula Oitava e
seus parágrafos, desobrigando os autores do
pagamento do rateio de obras para as quais não
tenham sido previamente notificados e, em conse-
qüência, condenando as rés a devolver aos
autores os valores pagos a título de honorários de
18%, valores estes a serem apurados em liqui-
dação por arbitramento. Ainda, decretando a
extinção do processo sem julgamento do mérito
quanto ao pedido de nulidade da Cláusula Décima
Terceira, julgou improcedente o pedido formulado
na reconvenção.

Inconformadas com a sentença, as rés
interpuseram a apelação de f. 305/319, sustentan-
do serem legítimas as condições contratadas e
referentes à Cláusula Oitava, não apresentando
qualquer abusividade de modo a nulificá-la.
Argúem que os autores, ao adquirir o lote, tinham
ciência da obrigação de arcar com os rateios das
obras de urbanização, sendo que todas elas foram
regularmente aprovadas em assembléias da asso-
ciação dos moradores, bem como ser devida a
taxa de administração contratada pelas partes.
Alegam que, não comprovando os autores o efeti-
vo pagamento das parcelas reclamadas, indevida
se mostra a repetição de indébito, argumentando,
ainda, que, se os autores foram beneficiados pelos
serviços e benfeitorias realizadas, devem também
concorrer com as despesas relativas. No tocante
ao pleito reconvencional, pugnam pela reforma da
decisão, considerando tratar-se de cobrança de
notas promissórias emitidas pelos autores, sendo
irrelevante, in casu, a alegação de insuficiência de
prova da execução das obras de asfaltamento,
além de que as assembléias da associação dos
moradores confirmam a realização de tais
serviços.

se beneficie dos serviços prestados e das benfeitorias realizadas sem a devida con-
traprestação. 

- Nula é a cláusula que estabelece prévia anuência e retribuição pecuniária ao promitente
vendedor em caso de cessão do contrato pelo promitente comprador, por frustrar o direito de
disposição da coisa.

APELAÇÃO CÍVEL N° 2.0000.00.486005-1/000 - Comarca de Belo Horizonte - Apelantes:
Miprisa - Mineração Prima S.A., Desurb Assessoria Gerencial S/C Ltda., Geraldo Santos da Silva,
Paulo César Souza - Apelados: os mesmos – Relator: Des. ELIAS CAMILO 
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Contra-razões às f. 353/356, pugnando
pelo improvimento do recurso, interpondo os
autores a apelação adesiva de f. 357/359, pleite-
ando a reforma da sentença para a decretação de
nulidade da Cláusula Décima e seu parágrafo
único, para autorizar os autores a ceder seus direi-
tos sem obrigação de pagamento de comissão à
primeira ré, e da Cláusula Décima Terceira, deso-
brigando os apelantes adesivos de se vincularem
à associação de moradores. Insistem na desobri-
gação de pagamento das despesas de asfalta-
mento e conseqüente declaração de nulidade dos
títulos emitidos e levados a protesto, determinan-
do o cancelamento do protesto do título. Argúem
que, demonstrada a ilegalidade do protesto, devi-
da é a indenização por danos morais.

Contra-razões pelos apelados adesivos às
f. 361/364, argüindo, preliminarmente, a inadmissi-
bilidade do apelo adesivo, visto que sem corre-
lação com o recurso principal, e, em sede meri-
tória, pugnando pelo improvimento do apelo.

Da prejudicial de admissibilidade do recurso
adesivo.

Cumpre examinar em primeiro lugar a
prejudicial de admissibilidade do apelo adesivo
sustentada pelas apeladas adesivas, argumen-
tando que as matérias nele abrangidas não se
revelam contrapostas ao mérito das questões
aduzidas na apelação principal.

Data venia, sem razão as apeladas adesi-
vas, visto que, ficando ambas as litigantes em
parte vencidas, não há como negar a existência da
sucumbência recíproca, devendo-se, portanto,
admitir o recurso adesivo manifestado.

Além disso, não há dúvida de que toda a
matéria objeto da apelação adesiva se encontra
diretamente relacionada com a matéria formulada
na apelação principal.

Nesses termos, rejeito a prejudicial argüida
e, tendo por presentes os pressupostos de admis-
sibilidade, uma vez que próprios, tempestivos e
regularmente processados, conheço dos recursos.

Da apelação principal.

Insurgem-se os apelantes principais quanto
ao decreto de nulidade da Cláusula Oitava do con-
trato de promessa de compra e venda de imóvel
loteado, através do qual os promitentes com-
pradores, ora apelados, se obrigam a custear a
complementação das obras necessárias ao lotea-
mento e outras tidas de interesse comum dos
adquirentes de lotes, bem assim da taxa de
administração de 18% incidente sobre as obras e
serviços.

No caso presente, dúvida não há de que
restou plenamente acordado pelas partes, quan-
do da celebração da promessa de compra e
venda do terreno, que a complementação das
obras e a realização de outras benfeitorias de
interesse comum seriam objeto de rateio entre os
proprietários de imóveis, tendo previsão contratual
a incidência de uma taxa de administração de
18% sobre as obras e serviços a serem contrata-
dos, conforme disposto na Cláusula Oitava.

Da cuidadosa análise dos elementos dos
autos, também se extrai que, quando da aquisição
do lote, os apelados anuíram espontaneamente à
constituição de uma associação representativa
dos moradores do loteamento, conforme previsto
na Cláusula Décima Terceira do contrato de f.
12/16 dos autos.

E, de fato, houve a criação da Associação
Comunitária Lagoa Mansões - Acolma, conforme
estatuto constante de f. 139/152 dos autos, consti-
tuída como entidade de representação, com a
finalidade de congregar todos os proprietários de
imóvel no loteamento, visando principalmente ao
interesse comum de prover, numa primeira fase,
as obras de infra-estrutura e, posteriormente,
manutenção, conservação e segurança das vias
internas do loteamento.

Embora, no referido estatuto, os apelados
se enquadrem como associados, em razão de
serem proprietários de imóvel no loteamento,
ainda que não se achem obrigados a se associar
a qualquer entidade, não há dúvidas de que se
sujeitam às deliberações estabelecidas pela asso-
ciação, particularmente quanto à obrigatoriedade
de pagamento das contribuições instituídas, que,
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sem dúvida, redundam em benefício de todos os
moradores. 

O STJ já firmou entendimento de que os
proprietários de imóveis que usufruem os
serviços prestados por sociedade ou associação
de condomínio, ainda que atípico, devem con-
tribuir no rateio das despesas, sob pena de
enriquecimento ilícito.

Nesse sentido: 

Civil - Ação de cobrança - Cotas condominiais
- Convenção de condomínio não registrada -
Loteamento - Condomínio horizontal.
- I - O Registro da Convenção de
Condomínio tem por finalidade precípua
imprimir-lhe validade contra terceiros, não
sendo requisito inter partes. Por isso não
pode o condômino sob este fundamento
recusar-se a cumprir os seus termos ou a
pagar as taxas para sua manutenção. 
- II - Um condomínio, ainda que atípico,
caracteriza uma comunhão, e não se afigu-
ra justo, nem jurídico, em tal circunstância,
que um participante, aproveitando-se do
‘esforço’ dessa comunhão e beneficiando-
se dos serviços e das benfeitorias reali-
zadas e suportadas pelos outros condômi-
nos, dela não participe contributivamente. 
- III - Recurso conhecido e provido (Recurso
Especial 139.952, Rel. Min. Waldemar
Zveiter, DJ de 19.04.1999). 

Ação de cobrança. Associação de
moradores. Precedente. 
- 1. Como assentado em precedente da
Corte, o ‘Registro da Convenção de
Condomínio tem por finalidade precípua
imprimir-lhe validade contra terceiros, não
sendo requisito inter partes. Por isso não
pode o condômino sob este fundamento
recusar-se a cumprir seus termos ou a
pagar as taxas para sua manutenção’. 
- 2. Não tem apoio no Direito autorizar que
aquele que é beneficiado pela manutenção
das áreas comuns deixe de pagar as despe-
sas respectivas, prevista a incumbência da
associação para esse fim. 
- 3. Recurso especial não conhecido
(Recurso Especial 180.838, Rel. Min.
Menezes Direito, DJ de 13.12.1999). 

Condomínio atípico. Associação de
moradores. Despesas comuns. Obrigato-

riedade. - O proprietário de lote integrante de
gleba urbanizada, cujos moradores consti-
tuíram associação para prestação de serviços
comuns, deve contribuir com o valor que cor-
responde ao rateio das despesas daí decor-
rentes, pois não é adequado continue gozando
dos benefícios sociais sem a devida con-
traprestação. Precedentes. Recurso conhecido
e provido (Recurso Especial 439.661, Rel. Min.
Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 18.11.2002).

Como se vê, a obrigatoriedade ao paga-
mento das despesas efetuadas por sociedade ou
associação em condomínio atípico não advém da
caracterização de aderirem ou não à associação,
mas sim da efetiva fruição dos serviços prestados
para todos os moradores.

Dessa forma, uma vez deliberada pela
assembléia dos associados a realização de obra
ou serviço, os apelados, porquanto beneficiários
desses serviços, estão obrigados a participar do
rateio das despesas, inclusive das despesas de
asfaltamento, se assim restou decidido pela
assembléia.

Cumpre destacar, neste caso, que a taxa de
administração de 18% devida em contraprestação
pela coordenação das obras de urbanização, além
de previsão expressa celebrada no contrato de
promessa de compra e venda do imóvel, é regu-
larmente prevista no Estatuto da Associação
Comunitária Lagoa Mansões - Acolma, contem-
plando o artigo 9º do referido instrumento, com
clareza, as hipóteses e base de cálculo para sua
incidência.

Assim, não subsistem as alegações de
nulidade da previsão contratual da Cláusula
Oitava do contrato celebrado, merecendo reforma
a sentença prolatada.

Insistem, ainda, os apelantes principais, na
procedência do pleito reconvencional, pugnando
pela condenação dos apelados ao pagamento
das notas promissórias emitidas pelos apelados
em pagamento das obras finais do loteamento.

Inicialmente, revela-se inteiramente sem
fundamento a alegação dos apelados de que as
despesas cobradas através do pleito reconven-
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cional foram contraídas pela segunda recorrente,
utilizando de uma procuração que lhe fora outor-
gada por força de cláusula contratual, pelo que
buscam ver declarada sua nulidade e, conseqüen-
temente, canceladas as dívidas pendentes.

Com relação a tal matéria, às claras se vê
que o mandato inserido nos §§ 1º e 2º da Cláusula
Oitava do contrato em nada interfere na natureza
dos débitos apontados pelas apelantes principais,
visto que tais valores são objeto de deliberação da
Associação, conforme documentação integrante
dos autos.

Ademais, não se trata de cláusula mandato,
repudiada pelo Código Consumerista, visto que a
procuração outorgada é específica para que a ou-
torgada administre e fiscalize as obras de urbani-
zação do loteamento.

Da cuidadosa leitura dos autos, extrai-se,
ainda, que, com relação a eventuais discrepân-
cias do contrato, relacionadas a juros capitaliza-
dos e multa moratória de 10%, restaram incontes-
tavelmente corrigidas nos autos, considerando
que, nas cobranças realizadas, inclusive no acor-
do de f. 105 e 218, foram cobrados juros de 1% ao
mês, correção monetária pelo IGPM e multa de
mora de 2%. 

Portanto, quanto à reconvenção, se é
válida a relação jurídica que embasa a emissão
das notas promissórias, não há óbice à preten-
são das sociedades/reconvintes de cobrar dos
autores/reconvindos o valor do débito reclama-
do, cumprindo, pois, reconhecer procedente o
pedido constante da via reconvencional eleita. 

Da apelação adesiva.

Em suas razões recursais, buscam os
apelantes adesivos a reforma da sentença para
obter a declaração de nulidade das cláusulas
Décima e seu parágrafo único e Décima Terceira
do contrato de promessa de compra e venda de
imóvel celebrado. Ainda, insistem na desobri-
gação de responder pelas despesas de asfalta-
mento do loteamento e, conseqüentemente, pelo
cancelamento do protesto do título referente a

essa despesa e na condenação das rés pelos
danos morais causados.

No tocante à previsão contratual inserida na
Cláusula Décima do contrato celebrado, que fixa a
necessidade de anuência do loteador em caso de
cessão de direito sobre o imóvel, com razão os
apelantes adesivos.

Com efeito, a previsão imposta no contrato
se revela abusiva ou ilegal por frustrar a livre dis-
posição da coisa, consagrada pela legislação
pátria, que, segundo registra o mestre Caio Mário
da Silva Pereira, “é a mais viva expressão dominial”
(Instituições de direito civil, v. IV, p. 74/75).

Também, com relação à cláusula que prevê
a retribuição pecuniária para o caso de eventual
cessão do contrato (f. 14/15), tenho que referida
disposição não se afigura lícita, pois se trata de
simples cessão de direitos.

De fato, uma ocasional transferência do
lote a terceiros envolve tão-somente a substitui-
ção do próprio contratante. 

Portanto, impõe-se a declaração de nuli-
dade da exigência contratual de prévia anuência
e retribuição pecuniária ao promitente vendedor
em caso de cessão do contrato pelo promitente
comprador a terceiros.

Com relação à irresignação dos apelantes
adesivos sobre a obrigatoriedade de se vincularem
à associação constituída pelos moradores do
loteamento e prevista na Cláusula Décima Terceira
do contrato de f. 15, também sem razão.

Conforme já destacado quando da aprecia-
ção da apelação principal, ainda que não se
achem obrigados a se associar a qualquer enti-
dade, não há dúvida de que se sujeitam às delibe-
rações estabelecidas pela associação, particular-
mente quanto à obrigatoriedade de pagamento
das contribuições instituídas, que, sem dúvida,
redundam em benefício de todos os moradores.

Com respeito às despesas de asfaltamento
do loteamento, não vejo como afastar a obrigação
dos apelantes adesivos quanto ao rateio realizado.
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EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA - POSSE COMPROVADA - RESTITUIÇÃO DO BEM - 
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - REGISTRO - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE - ART. 1.046 DO CPC - SÚMULA 84 DO STJ

Ementa: Embargos de terceiro. Penhora. Posse de terceiro. Comprovação. Restituição do bem.
Contrato de promessa de compra e venda. Registro. Ausência. Desnecessidade. Art. 1.046 do
CPC. Súmula 84 do STJ. 

Mediante uma rápida leitura das atas de
assembléias realizadas pela associação de
moradores do loteamento, resta demonstrada,
cabalmente, a intenção dos proprietários de lotes
de realizar benfeitorias e rateio das despesas ref-
erentes à manutenção da estrutura já existente,
tais como implantação de luz elétrica e distribuição
de água potável, havendo, portanto, a comunhão
de interesses de todos aqueles que lá residem.

De fato, não há dúvida de que a realização
das obras de infra-estrutura do loteamento traz
benefícios a todos os moradores indistintamente,
além de valorizar o imóvel, de forma que a falta de
contribuição do condômino no rateio das despesas
configura verdadeiro enriquecimento ilícito.

Especificamente com relação às despesas
relativas ao asfaltamento das vias, além de a
documentação acostada mostrar tratar-se de obra
regularmente aprovada pela associação, con-
forme atas assembleares de f. 190 e seguintes,
revelando-se, portanto, perfeitamente legítima, in
casu, a dívida em questão corresponde a um
acordo celebrado pelo primeiro apelante adesivo
conforme indicado à f. 104, tendo este emitido as
notas promissórias correspondentes ao débito
reconhecido.

Assim, tendo por válida a relação jurídica
que embasa a emissão das notas promissórias,
inclusive sendo reconhecida a legitimidade do
pedido de cobrança constante da via reconven-
cional eleita, prejudicadas restam as demais
questões argüidas pelos apelantes adesivos no
que se refere ao pedido de cancelamento de
protesto de título e indenização por danos morais.

Ademais, em face das argumentações
retro, tem-se que o débito objeto de apontamento
no protesto se afigura legítimo, pelo que incabíveis,

neste caso, quaisquer indenizações a título de
danos morais.

Com esses fundamentos, rejeitando a pre-
liminar argüida, dou provimento ao recurso princi-
pal e dou parcial provimento à apelação adesiva,
para, reformando a sentença, julgar parcialmente
procedente o pedido inicial da ação ordinária para
declarar a nulidade da cláusula contratual que
prevê a necessidade de anuência prévia e retri-
buição pecuniária à compromissária vendedora
em eventual cessão do imóvel a terceiros, e proce-
dente o pedido reconvencional para condenar os
autores reconvindos ao pagamento do valor princi-
pal de R$ 2.136,96 (dois mil cento e trinta e seis
reais e noventa e seis centavos), corrigidos desde
a data do efetivo vencimento de cada parcela, de
conformidade com a tabela de atualização mone-
tária divulgada pela Corregedoria-Geral de Justiça
do Estado de Minas Gerais, incidente a multa
moratória de 2% (dois por cento) e juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês, a contar do venci-
mento de cada parcela.

Em razão da sucumbência mínima da ré
reconvinte, os autores reconvindos responderão,
ainda, por inteiro, pelas custas processuais e os
honorários de advogado, que arbitro em 20%
(vinte por cento) sobre o valor da condenação, já
sopesada a sucumbência em ambos os proces-
sos, suspensa a exigibilidade destas por litigarem
sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Hilda Teixeira da Costa e
Renato Martins Jacob. 

Súmula - REJEITARAM PRELIMINAR,
DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO PRINCI-
PAL E DERAM PROVIMENTO PARCIAL À
APELAÇÃO ADESIVA.

-:::-
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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 A PRELIMINAR E
NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2006.
- Audebert Delage - Relator. 

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Audebert Delage - Trata-se de
apelação interposta pela Fazenda Pública do
Estado de Minas Gerais contra a sentença de f.
119/122, que julgou parcialmente procedentes
os embargos de terceiro opostos por José
Délcio Lage, ora apelado, em ação de execução
fiscal ajuizada pela apelante contra Iguatinga
Postos de Serviços Ltda. e outros. O Juiz a quo
reconheceu a posse do imóvel em favor do
apelado e determinou a revogação do ato judi-
cial de penhora realizado na execução fiscal.

Nas razões recursais de f. 126/128, a
Fazenda Pública reitera preliminar de ausência
de citação e, no mérito, alega que a penhora se
teria baseado em certidão do Cartório de Registro
de Imóveis de Açucena, motivo pelo qual não
haveria irregularidade no ato constritivo. Afirma,
ainda, que o contrato de compromisso de compra
e venda, alegado pelo apelado, não teria sido
registrado e não haveria prova de sua realização,
baseando-se nos dispositivos do art. 172 da Lei
nº 6.015/73, arts.1.067 e 135 do Código Civil de
1916 e do art. 221 do Código Civil vigente.

Contra-razões às f. 129/133. 

A douta Procuradoria de Justiça, com vista
dos autos, manifestou-se, à f. 147, pela desne-
cessidade de intervenção ministerial no feito.

Conheço do recurso, visto que preenchi-
dos seus pressupostos de admissibilidade. 

A meu juízo, a preliminar de ausência de
citação, reiterada em sede recursal, não merece
prosperar.

Consta dos autos que a Procuradoria da
Fazenda Pública estadual fez carga dos autos em
30.12.2002, tomando ciência da existência do
processo de embargos de terceiro e do deferimen-
to do pedido liminar. O processo civil orienta-se
pela instrumentalidade das formas, quando não há
prejuízo às partes, de forma que a preliminar ora
alegada não acarretou nenhum dano substancial a
justificar qualquer nulidade. Nesse sentido, já
decidiu este egrégio Tribunal de Justiça, em voto
proferido pela Segunda Câmara Cível:

Sabe-se que o processo contemporâneo é
resistente a formalismos inúteis, prevalecen-
do o princípio da instrumentalidade. O ato
processual não é fim em si mesmo e, por isto,
somente é invalidado quando não atinge o
objetivo para o qual existe. Bem a propósito
ensinam Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada
Pellegrini Grinover e Cândido Rangel
Dinamarco em Teoria geral do processo, 15.
ed., São Paulo: Malheiros Editores, 1999, p.
342: ‘O princípio da instrumentalidade das for-
mas, de que já se falou, quer que só sejam
anulados os atos imperfeitos se o objetivo não
tiver sido atingido (o que interessa, afinal, é o
objetivo do ato, não o ato em si mesmo)’
(Apelação Cível nº 1.0313.03.112294-5/001, j.
em 15.03.2005, Relator Des. Caetano Levi
Lopes).

Rejeito a preliminar. 

- A caracterização da posse é suficiente para que se conceda a manutenção ou a restituição do
bem ao respectivo possuidor. O fato de o contrato de compra e venda em nome do embargante
não estar registrado não lhe retira o direito de manejo dos embargos de terceiro, se compro-
vada a posse.

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO N° 1.0005.03.002660-2/001 - Comarca de
Açucena - Remetente: Juiz de Direito da Comarca de Açucena - Apelante: Fazenda Pública do Estado
Minas Gerais - Apelado: José Délcio Lage - Relator: Des. AUDEBERT DELAGE
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Em relação ao mérito propriamente dito,
tenho que não merece reforma a sentença. 

Compulsando os autos (f.14/15), verifica-se
que, em 23.12.1997, foi estabelecido contrato de
promessa de compra e venda do imóvel “Fazenda
Recanto II” entre a outorgante Acesita e Martinho
Magno de Souza (outorgado), um dos executados
nos autos em apenso (Processo nº
0005.03.002662-8).

Por sua vez, em 28.05.1999, o embargante,
José Délcio Lage, ora apelado, firmou o “Contrato
de cessão de direitos e obrigações decorrentes de
promessa de compra e venda, com pacto adjeto de
hipoteca e outros” com o Sr. Martinho (f. 10/120),
substituindo-o na posição anteriormente ocupada
perante a Acesita, arcando com as prestações do
pagamento do imóvel e assumindo a posse direta
deste. Acerca da questão, tem-se, inclusive,
declaração da Acesita no sentido de que o apelado
“pagou o preço total do imóvel sendo imitido na
posse plena e definitiva da fazenda” (f. 67).

A meu sentir, restou suficientemente com-
provada a posse do Sr. Délcio sobre o imóvel em
questão. Os depoimentos testemunhais, f. 88/90,
indicam que o embargante adquiriu o imóvel e
explora a fazenda por meio de criação de ani-
mais. Às f. 27/35, observa-se a contratação para
instalação de energia elétrica, promovida pelo
embargante na Cemig. Além disso, o contrato de
f. 10/20 demonstra que o apelado assumiu a pro-
priedade, enquadrando-se na hipótese do art.
1.046 do Código de Processo Civil:

Art. 1.046. Quem, não sendo parte no proces-
so, sofrer turbação ou esbulho na posse de
seus bens por ato de apreensão judicial, em
casos como o de penhora, depósito, arresto,
seqüestro, alienação judicial, arrecadação,
arrolamento, inventário, partilha, poderá
requerer Ihe sejam manutenidos ou restituí-
dos por meio de embargos.

Dessa forma, a penhora realizada na
Fazenda Recanto II, em 06.06.2002 (f. 120, autos
em apenso), atingiu bem alheio ao patrimônio do
executado (Sr. Martinho), uma vez que a posse
deste é exercida por terceiro não integrante da lide
executória. Trata-se de ato de apreensão judicial

que provocou turbação na posse exercida pelo
apelado, sendo os embargos de terceiro a medida
adequada para proteger seu bem.

O referido dispositivo legal dispõe, ainda,
em seu § 1º, que: “§ 1º. Os embargos podem
ser de terceiro senhor e possuidor, ou apenas
possuidor”.

Nesse sentido, a caracterização da posse
é suficiente para que se conceda a manutenção
ou a restituição do bem ao respectivo possuidor.
Assim, a discussão dos presentes autos acerca
da condição de proprietário do embargante não
há motivo de ser, já que não se presta a decidir
em caráter definitivo sobre o título de direitos
reais. O fato de o contrato de compra e venda
em nome do apelado não estar registrado não
lhe retira o direito de manejo destes embargos,
se a posse estiver comprovada.

Sobre o tema, citando doutrina de
Liebman, leciona Humberto Theodoro Júnior: 

Não se compreende em sua função declarar o
direito do embargante sobre os bens apreendi-
dos com a eficácia de res judicata, de sorte que
o que ficar decidido no incidente ‘não prejudica
definitivamente os direitos do terceiro, que
poderá em qualquer caso defendê-los em
processo ordinário’, como a ação reivindicatória.
A melhor conceituação dos embargos de ter-
ceiro é, portanto, a que vê nesse remédio
processual uma ação de natureza constitu-
tiva, que busca desconstituir o ato judicial
abusivo, restituindo as partes ao estado ante-
rior à apreensão impugnada. 
A mesma faculdade assiste ao compromissário
comprador, desde que possua contrato devida-
mente formalizado, celebrado e inscrito no
Registro Público em data anterior à apreensão
judicial, com fundamento em seu direito real de
aquisição. Mesmo que não esteja registrado o
compromisso, viável será o manejo dos embar-
gos se o compromissário comprovar posse
efetiva sobre o imóvel desde época anterior à
penhora (Curso de direito processual civil. 37.
ed., Ed. Forense, v. II,  p. 287/288).

Acerca da matéria, tem-se, inclusive, a
Súmula nº 84 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:
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É admissível a oposição de embargos de ter-
ceiro fundados em alegação de posse advinda
do compromisso de compra e venda de imóvel,
ainda que desprovido do registro (Corte
Especial, julgado em 18.06.1993, DJ de
02.07.1993, p. 13283).

Ante tais considerações, rejeito a prelimi-
nar e nego provimento ao recurso, para manter
inalterada a sentença.

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Moreira Diniz e Dárcio
Lopardi Mendes. 

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR
E NEGARAM PROVIMENTO. 

INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ABERTURA DE CONTA COR-
RENTE - DOCUMENTOS FALSOS - EMISSÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS - 

NEGLIGÊNCIA DO BANCO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - 
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INEXISTÊNCIA

Ementa: Ação de indenização. Instituição financeira. Abertura de conta corrente mediante a
apresentação de documentos falsos. Emissão de cheques sem fundos. Negligência da institui-
ção financeira. Responsabilidade. Danos morais. Valor da reparação. Critério. Sucumbência
recíproca. Inexistência. 

- É dever de toda instituição financeira exigir e verificar a autenticidade dos documentos
necessários para a abertura de conta corrente, respondendo pelos prejuízos morais suporta-
dos pela vítima que teve o seu nome utilizado de forma fraudulenta, restando demonstrada a
culpa do banco em razão de sua negligência. 

- Na fixação do valor da indenização por dano moral, o juiz deve levar em consideração, dentre
outros elementos, as circunstâncias do fato, a condição do ofensor e do ofendido, a fim de que
o valor indenizatório não constitua lucro fácil para  este nem se mostre irrisório. 

- Não há sucumbência recíproca se o valor fixado na sentença, a título de dano moral, é inferior
ao pretendido pelo autor, pois o valor pleiteado na inicial constitui apenas uma mera estimati-
va, sendo que o pedido se refere à indenização, e não ao quantum indenizatório. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0702.99.013463-8/001 - Comarca de Uberlândia - Apelantes: 1º)
Banco de Crédito Nacional S.A.; 2º) Neirton Luiz de Freitas - Apelados: os mesmos - Relator: Des.
ALVIMAR DE ÁVILA

-:::-

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª
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, DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO PRIMEIRO RECURSO E DAR
PROVIMENTO AO SEGUNDO RECURSO.

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2006. -
Alvimar de Ávila - Relator. 

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Alvimar de Ávila - Trata-se de
dois recursos de apelação, nos autos da ação de
reparação por danos morais: o primeiro, interposto
pelo Banco de Crédito Nacional S.A, e o segundo,
por Neirton Luiz de Freitas, contra decisão que jul-
gou procedente o pedido inicial (f. 178/186).
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O primeiro apelante alega, preliminarmente,
nulidade da sentença ao fundamento de que a
mesma é totalmente contrária à prova dos autos,
existindo inúmeras contradições na sua funda-
mentação. No mérito, sustenta que não se aplica a
responsabilidade objetiva ao presente caso, em
face da não-incidência das normas consumeristas;
que, no caso vertente, não há que se falar em
dano, uma vez que a negativação foi baixada tão
logo se tomou conhecimento da possibilidade de
fraude; que a abertura de contas com documentos
falsos não pode ensejar a culpa da instituição
financeira, na hipótese de ter agido com todas as
cautelas legais; que não houve demonstração de
qualquer prejuízo sofrido pelo apelado em face da
negativação; que a perícia nada acrescenta ao
caso presente, uma vez que ela nada comprova;
que não houve qualquer ato culposo da parte do
banco a justificar sua condenação; que os juros e
a correção são devidos a partir do vencimento da
obrigação, o que se dá após o trânsito em julgado
da sentença condenatória; que a procedência do
pedido foi parcial, uma vez que a verba pretendida
pelo apelado era de R$ 150.000,00 (cento e
cinqüenta mil reais), o que enseja a sucumbência
recíproca (f. 192/206).

O segundo apelante requer, inicialmente,
que lhe sejam concedidos os benefícios da
assistência judiciária gratuita. Argumenta que o
quantum indenizatório arbitrado pelo nobre
Magistrado se revela insignificante, porquanto não
imprime uma sanção ao banco apelado que possa
impedi-lo de praticar reiteradamente atos ilícitos
como no presente caso, merecendo o recurso ser
provido para majorar o valor fixado (f. 211/216).

Contra-razões pelo primeiro apelante (f.
218/223).

Conhece-se do recurso, por estarem pre-
sentes os pressupostos de sua admissibilidade. 

Do primeiro recurso. 

Inicialmente, passa-se à análise da preli-
minar de nulidade da sentença. 

O primeiro apelante alega que a sentença é
nula, ao fundamento de que a mesma é totalmente

contrária à prova dos autos, uma vez que o
Magistrado traz fundamentos contraditórios, o que
enseja a deficiência na sua fundamentação.

Cumpre afirmar que o fato de o Magistrado
entender pela aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor ao caso em tela não enseja o
decreto de nulidade da decisão, uma vez que a
mesma está em desacordo com os interesses do
apelante.

Ainda que assim não fosse, a questão
argüida pelo apelante, por sua impropriedade, não
cabe ser acolhida, visto que a d. sentença a quo foi
proferida nos limites da lide e analisou os pedidos
conforme pleiteado na peça exordial. E, ao con-
trário do que tenta impor, a decisão impugnada
não se encontra deficiente, nem tampouco contra-
ditória, visto que se ateve à análise das questões
postas e, mesmo que não contenha motivação de
forma extensa, vislumbram-se, com nitidez e de
forma essencial ao processo democrático, as
razões do convencimento do il. Magistrado a quo,
razão pela qual se rejeita essa preliminar.

Passamos ao mérito. 

Alega o autor que, apesar de não ser cor-
rentista do réu, este incluiu seu nome nos cadas-
tros negativos de crédito, em razão da emissão de
cheques sem provisão de fundos, o que lhe acar-
retou dano moral, em face dos inúmeros
transtornos que sofreu, especialmente no que se
refere ao abalo do crédito.

Da análise da perícia realizada nos autos,
verifica-se que a mesma reconheceu divergências
entre os documentos apresentados ao banco e os
do autor, visto que alguns dados existentes no con-
trato não correspondem à realidade. Reconheceu,
ainda, que a assinatura constante do contrato de
abertura de conta corrente não era do autor, con-
cluindo que a assinatura atribuída ao cliente é
falsa, uma vez que não foi produzida pelo autor.

Argumenta o banco que a abertura de con-
tas com documentos falsos não pode ensejar a
culpa da instituição financeira na hipótese de ter
agido com todas as cautelas legais, o que afasta
qualquer tipo de responsabilidade.
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O cerne da questão discutida nestes autos
reside na seguinte indagação: agiu o réu de forma
negligente ao permitir a abertura de uma conta
corrente mediante a apresentação de documen-
tos falsos? Entendemos que sim.

Ora, a abertura de uma conta corrente cor-
responde à formalização de um verdadeiro contra-
to, no qual são estipulados direitos e obrigações,
com repercussão jurídica para ambas as partes.

Sob esse prisma, a instituição de crédito,
antes de efetivar a aceitação da proposta que lhe
é apresentada, até porque esta poderá implicar a
concessão de crédito ao cliente, deve cercar-se
de todos os cuidados necessários para evitar a
prática de fraudes e mesmo prejuízo a terceiros,
é dizer, a natureza do negócio e da própria ativi-
dade bancária exige esse tipo de cuidado.

Assim, tendo o réu se limitado a aceitar a
documentação que lhe foi entregue pelo criminoso,
não procedendo a qualquer espécie de diligência
no sentido de confirmar a sua legitimidade e auten-
ticidade, agiu com negligência.

Nota-se que o criminoso apresentou ao
banco um CPF cujo número correspondia ao do
autor, mas uma carteira de identidade com um
número que com o mesmo não guardava nenhu-
ma relação, conforme afirmou a perita em respos-
ta ao quesito g (f. 142), o que poderia facilmente ter
sido verificado pela instituição financeira através
de simples consulta, o que não foi feito.

Dessarte, às instituições financeiras, como
prestadoras de serviços, cabe a responsabilidade
de se organizarem de maneira tal a atenderem efi-
cientemente a sua clientela, respondendo pelos
danos que lhe causar, principalmente por lidarem
com recursos alheios, o que tem justificado o
surgimento de legislação específica.

E, embora não se possa afirmar que tam-
bém não tenha sido vítima da empreitada crimi-
nosa, certo é que dispunha de todos os meios
suficientes para coibir a prática fraudulenta.
Nesse particular, impende destacar que o sis-
tema bancário é um setor da economia altamente
desenvolvido e que, hoje, se destaca pela utiliza-

ção dos meios mais modernos e eficazes de
comunicação, isto é, tem à sua disposição pleno
acesso a toda espécie de informações que, se
consultadas, poderão identificar, com facilidade, a
tentativa de práticas delituosas dessa natureza.

Ora, temos que a instituição financeira
agiu com negligência, pois realizou abertura de
conta corrente sem sequer verificar a veraci-
dade dos dados constantes dos papéis apre-
sentados.

A instituição bancária deve dispor de um
banco de dados ou de algum meio de realizar a
conferência dos documentos e a assinatura, sob
pena de ocorrer com freqüência investidas de fal-
sários, como no presente caso.

O próprio risco da atividade impõe a
adoção de medidas que possam coibir e evitar
fraudes, principalmente envolvendo terceiros, os
quais, na verdade, são os maiores prejudicados,
pelo que é de se aplicar ao caso a teoria do risco
profissional, segundo a qual, em hipóteses tais, a
responsabilidade pende àquele que extrai lucro
com o exercício da atividade que dera margem
ao dano. Tanto que, nos casos de pagamento de
cheque com assinatura falsa, responde a institui-
ção financeira pelo dano decorrente da fraude,
justamente em função de sua situação em
relação ao desprotegido correntista.

Sobre o tema, a propósito, colhe-se o
escólio de Sérgio Carlos Covello: 

A teoria do risco profissional, iniciada por
Josserand e Saleilles e sustentada, no direito
pátrio, por vários juristas, funda-se no pressu-
posto de a responsabilidade civil dever sem-
pre recair sobre aquele que extrai maior lucro
da atividade que deu margem ao dano - ubi
emolumentum ibi onus. E, pois, quem extrai
maior lucro do instituto do cheque é o banco,
devendo ser este responsabilizado, em qual-
quer hipótese, pelo pagamento de cheques
falsos e falsificados (Responsabilidade dos
bancos pelos pagamentos de cheques falsos
e falsificados. In: CAHALI, Yussef (coord.).
Responsabilidade civil. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 1988, p. 277-278).

E na ótica de Arnoldo Wald: 
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O mau funcionamento dos serviços bancários
obriga a instituição financeira a ressarcir os
prejuízos causados a seus clientes, e o ban-
queiro responde por dolo e culpa, inclusive
leve, e até pelo risco profissional assumido de
acordo com a jurisprudência do STF (Estudos
e pareceres de direito comercial. v. 2, p. 9). 

Por interpretação análoga, não vemos óbice
a que se aplique a mesma teoria ao caso presente,
visto que parte do mesmo fundamento, qual seja o
caráter sempre lucrativo da atividade bancária,
pelo que deverá responder pelos danos verificados
na espécie.

Nesse sentido, o trato jurisprudencial: 

Cabe ao banco, que exerce atividade alta-
mente especializada, estar aparelhado para
detectar falsificações de assinaturas, arcando
com os riscos a que está sujeito no desem-
penho de sua atividade (TJSP, 4ª Câmara
Cível, RJTJSP 77/144). 

Ementa: Responsabilidade civil. Abertura de
conta. Falsa identidade. Protesto. - Reconhe-
cida no acórdão a culpa do estabelecimento
bancário pela abertura de conta e forneci-
mento de talonário de cheques a quem se
apresentava com identidade falsa, o que veio
a causar prejuízos ao titular, responde o
banco pelos prejuízos materiais e morais daí
decorrentes. Recurso não conhecido (STJ -
REsp 77.117/SP (9500538415) - j. em
12.12.1995 - 4ª Turma - Rel. Min. Ruy Rosado
de Aguiar - v.u - DJ de 18.03.1996, p. 7.577). 

Ementa: Responsabilidade civil. Banco.
Abertura de conta. Documentos de terceiro.
Entrega de talonário. Legitimidade ativa.
Gerente de supermercado. 
- Falta de diligência do banco na abertura de
contas e entrega de talonário a pessoa que se
apresenta com documentos de identidade de
terceiros, perdidos ou extraviados.
Reconhecida a culpa do estabelecimento
bancário, responde ele pelo prejuízo causado
ao comerciante, pela utilização dos cheques
para pagamento de mercadoria. 
- O gerente de supermercado, que responde
pelos cheques devolvidos, está legitimado a
propor a ação de indenização.
- Recurso não conhecido (STJ - REsp
47.335/SP (9400120621) - j. em 29.11.1994 -

4ªTurma - Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar -
v.u - DJ de 06.02.1995, p. 1.358).

Dessa forma, não pode o banco invocar, em
seu favor, o fato de terceiro, porque concorreu
decisivamente com negligência para que o falso
contrato fosse firmado.

Assim, demonstrada a culpa do réu, haja
vista ter faltado com o seu dever de vigilância,
afasta-se a argüição da inexistência de prejuízos
de ordem moral que foram apontados pelo autor,
sendo devida a indenização.

A respeito, saliente-se que o autor se viu
desagradavelmente importunado em razão dos
diversos cheques emitidos em seu nome, utiliza-
dos indevidamente. Inegável, portanto, que a con-
duta do apelado acarretou danos morais ao autor,
danos estes que, segundo a doutrina: 

São lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou
jurídicas, em certos aspectos da sua persona-
lidade, em razão de investidas injustas de out-
rem. São aqueles que atingem a moralidade e
a afetividade da pessoa, causando-lhes con-
strangimentos, vexames, dores, enfim, senti-
mentos e sensações negativas. Os danos
morais atingem, pois, as esferas íntima e val-
orativa do lesado, enquanto os materiais con-
stituem reflexos negativos no patrimônio
alheio (BITTAR, Carlos Alberto. Reparação
civil por danos morais. Tribuna da
Magistratura, p. 33). 

Despicienda, desse modo, a compro-
vação da repercussão patrimonial do dano
moral, bastando, para fins de indenização, a
prova de sua ocorrência.

Ademais, a simples negativação injusta do
nome de alguém no cadastro de devedores do
SPC e da Serasa já é, por si, suficiente para gerar
dano moral reparável, independentemente de
comprovação específica do mesmo, visto que o
dano em tais casos é presumido, sendo oportuna
a lição de Caio Mário da Silva Pereira,  enten-
dendo que:

Na etiologia da responsabilidade civil, como
visto, são presentes três elementos, ditos
essenciais na doutrina subjetivista, porque



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 57, n° 179, p. 35-298, out./dez. 2006 287

sem eles não se configura: a ofensa a uma
norma preexistente ou erro de conduta; um
dano; e o nexo de causalidade entre uma e
outro. Não basta que o agente haja procedido
contra direito, isto é, não se define a respon-
sabilidade pelo fato de cometer um ‘erro de
conduta’; não basta que a vítima sofra um
‘dano’, que é o elemento objetivo do dever de
indenizar, pois, se não houver um prejuízo, a
conduta antijurídica não gera obrigação
ressarcitória. É necessário se estabeleça uma
relação de causalidade entre a injuridicidade
da ação e o mal causado, ou, na feliz
expressão de Demogue, ‘é preciso esteja
certo que, sem este fato, o dano não teria
acontecido. Assim, não basta que uma pes-
soa tenha contravindo a certas regras; é pre-
ciso que, sem esta contravenção, o dano não
ocorreria’ (Traité des obligations en général. v.
4, nº 366) (Responsabilidade civil. 8. ed. Rio
de Janeiro: Forense, 1997, p. 75.) 

Dessa forma, verificada a conduta ilícita
praticada pelo apelante, não há dúvidas quanto
à necessidade de reparação, independente-
mente do prejuízo por este experimentado. 

No que se refere aos juros de mora, os
mesmos deverão incidir, a partir da citação, em
0,5% (meio por cento) ao mês, até a entrada em
vigor do novo Código Civil, e 1% (um por cento),
após sua vigência, não havendo que se falar em
incidência a partir do trânsito em julgado.

No que tange à fixação da correção mone-
tária, entende-se que “o termo inicial da correção
monetária do valor do dano moral é a data em que
for fixado” (REsp nº 376.900/SP - Min. Carlos
Alberto Menezes Direito - DJU de 17.06.02, p.
259). Dessa forma, a correção só deve incidir a
partir da decisão que fixou o valor da indenização
devida ao requerente.

Por fim, alega o apelante que a procedên-
cia do pedido foi parcial, uma vez que a verba
pretendida pelo apelado era de R$ 150.000,00
(cento e cinqüenta mil reais), o que enseja a
sucumbência recíproca.

Ressalta-se que, embora a decisão não
tenha contemplado o autor com o valor pleiteado
na inicial, sabe-se que este constitui apenas uma

mera estimativa, sendo que o pedido se refere à
indenização, e não ao quantum indenizatório.

Na espécie, o fato de a indenização conce-
dida ao requerente corresponder a valor inferior
ao pretendido não significa provimento parcial do
pedido de indenização por danos morais, como
quer fazer crer a requerida, para invocar a apli-
cação do disposto no art. 21 do CPC.

Nessa seara, confira-se: 

Sendo meramente estimativo o valor da inde-
nização pedida na inicial, não ocorre a
sucumbência parcial se a condenação fixada
na sentença é inferior àquele montante (STJ -
3ª Turma - REsp 21.696-9/SP - Rel. Min.
Cláudio Santos - j. em 25.05.93, não conhe-
ceram - v.u. - DJU de 21.06.93, p. 12.366). 

Danos morais. Valor da causa. - Na ação de
indenização por danos morais, o valor da
causa não guarda pertinência com possíveis
valores de tais danos, apontados pelo reque-
rente na inicial, uma vez que o valor do
mesmo depende de arbitramento criterioso do
juiz, não importando a condenação em valor
menor do que o apontado na exordial, em
sucumbência para a parte autora (TAMG - AI
0336580-2 - 6ª Câmara Cível - Rel. Juiz
Valdez Leite Machado - j. em 31.05.2001).

Dessa forma, tendo o pedido de indeniza-
ção formulado pelo primeiro apelante sido julgado
procedente, não há que se falar em sucumbência
recíproca.

Do segundo recurso. 

Inicialmente, importante salientar que os
benefícios da assistência judiciária são prerrogati-
vas constitucionais de qualquer parte litigante, nos
termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição de
1988.

Por ser uma garantia constitucional, respal-
dada na condição econômica da parte, tal benefí-
cio, ainda que expressamente negado, pode, em
princípio, ser conferido ao litigante em qualquer
momento do processo, desde que inexistente
prova de sua má-fé.
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Nesse sentido, aparentemente presentes
os requisitos para a concessão da assistência
judiciária, poderá o juiz deferi-la para garantir à
parte o direito constitucional de recorrer da
decisão, assegurando seu direito de amplo aces-
so ao Poder Judiciário.

Como o apelante afirmou que não poderia
arcar com os ônus do processo sem prejuízo
próprio e da família (f. 212), cumpre assegurar ao
mesmo o direito de recorrer a este Tribunal, a
quem caberá decidir sobre a concessão ou não da
assistência judiciária.

Com essas considerações, conhece-se do
recurso, por estarem presentes os pressupostos
de sua admissibilidade.

O segundo apelante argumenta que o
quantum indenizatório arbitrado pelo nobre
Magistrado se revela insignificante, porquanto não
imprime uma sanção ao banco apelado que possa
impedi-lo de praticar reiteradamente atos ilícitos
como no presente caso, requerendo a majoração
da indenização.

Com relação à fixação dos danos morais,
não existe forma objetiva de aferir e quantificar o
constrangimento e o abalo psíquico decorrentes
de infundada acusação da prática de ato jurídico.
Todavia, doutrina e jurisprudência estão conjugan-
do esforços para estabelecimento de parâmetros.

Necessária se faz a ponderação de cada
caso, porquanto se trata de questão subjetiva, em
que a reparação deve corresponder à lesão, e não
ser equivalente a ela, sendo certo que, na fixação
do valor da reparação por dano moral, devem-se
levar em consideração as circunstâncias do fato,
a condição do lesante e do lesado, a fim de que o
quantum reparatório, sem perder seu caráter
pedagógico, não constitua lucro fácil para o lesa-
do, nem se traduza em quantia irrisória.

Esse numerário deve proporcionar à vítima
satisfação na justa medida do abalo sofrido, pro-
duzindo, nos causadores do mal, impacto bastante
para dissuadi-los de igual procedimento, forçando-
os a adotar uma cautela maior, diante de situações
como a descrita nestes autos.

Assim, considerando os parâmetros acima
destacados, conclui-se que o valor arbitrado em
primeira instância se mostra insuficiente a inde-
nizar o autor, motivo pelo qual se considera
razoável o arbitramento no importe de R$
9.000,00 (nove mil reais), quantia proporcional à
lesão causada e ao constrangimento sofrido pelo
requerente.

Por fim, tratando-se de pessoa física, reite-
ra-se o posicionamento adotado por esta egrégia
Câmara no sentido de que, para a concessão da
gratuidade da justiça, basta que o requerente
afirme não poder arcar com as custas e os hono-
rários advocatícios, para que ocorra, a seu favor,
a presunção relativa da sua condição de hipossu-
ficiência financeira.

Isso porque não se pode olvidar que, prova-
da a falsidade da declaração de hipossuficiência
firmada pelo apelante, ou cessada tal condição, os
benefícios da Lei 1.060/50 serão revogados.

Sob esse contexto, uma vez atendidos os
pressupostos estabelecidos pela legislação perti-
nente, seria temerária a não-concessão do benefí-
cio pretendido, embasando-se em suposições de
que a parte não é carente de recursos para sus-
tentar as custas e despesas do processo, bem
como honorários advocatícios, até porque a
própria lei de regência exige apenas a simples afir-
mação da alegada hipossuficiência de recursos.

Assim, tendo o apelante afirmado não
poder arcar com as custas e as despesas do
processo (f. 212), deve ser-lhe deferida a
assistência judiciária.

Com esses fundamentos, rejeita-se a pre-
liminar, dá-se parcial provimento ao primeiro
recurso, tão-somente, para determinar que os
juros de mora deverão incidir, a partir da citação,
em 0,5% (meio por cento) ao mês, até a entrada
em vigor do novo Código Civil, e 1% (um por
cento), após sua vigência. Dá-se provimento ao
segundo recurso para majorar a indenização a
título de danos morais para o importe de R$
9.000,00 (nove mil reais), corrigido pelo índice da
Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, desde a data deste julga-
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mento, e deferir a assistência judiciária ao autor a
partir desse momento processual, mantendo-se,
no mais, a r. decisão recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Com as custas recursais de ambos os
recursos deverá arcar o Banco de Crédito
Nacional S.A., nos termos do art. 21, parágrafo
único, do CPC.

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Saldanha da Fonseca e
Domingos Coelho.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR,
DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO PRI-
MEIRO RECURSO E DERAM PROVIMENTO
AO SEGUNDO RECURSO. 

-:::-

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE - VIOLAÇÃO - CONTRAFAÇÃO -
PROVA - INDENIZAÇÃO - PERDAS E DANOS - LUCROS CESSANTES - 

Ementa: Apelação. Propriedade industrial. Patente. Violação. Contrafação. Prova pericial.
Ocorrência. Indenização. Perdas e danos. 

- A propriedade industrial é tutelada pela Lei nº 9.279/96. Concedida a patente pela autarquia
federal (INPI), recai sobre o titular, dentre outros privilégios, o de excluir terceiros que pra-
tiquem a invenção patenteada e a indenização pela exploração indevida de seu objeto, con-
forme estabelece o art. 44 da Lei de Propriedade Industrial. 

- Tanto o art. 159 do Código Civil/1916 (correspondente ao art. 186 do Código Civil de 2002)
quanto os arts. 209 e 208 da Lei nº 9.279/96 asseguram expressamente o direito de o pre-
judicado reaver perdas e danos e lucros cessantes provenientes da exploração indevida do
objeto da patente. O dano injusto é passível de indenização e, nos termos do art. 1.059 do
Código Civil de 1916, engloba o dano emergente e os lucros cessantes. 

- A obrigação de indenizar surge de uma conduta capaz e suficiente de produzir o evento danoso. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0079.02.005256-3/001 - Comarca de Contagem - Apelante: Brasilata
S.A. Embalagens Metálicas - Apelado: UAI - União de Artefatos Industriais Ltda. - Relator: Des.
MARCELO RODRIGUES 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, na conformidade da ata dos
julgamentos e das notas taquigráficas, EM DAR
PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2006.
- Marcelo Rodrigues - Relator. 

Notas taquigráficas 

Produziu sustentação oral, pela apelante,
a Dr.ª Tatiana Zerbini e, pelo apelado, o Dr.
Bernardo Menicucci Grossi. 

O Sr. Des. Marcelo Rodrigues - Sr.
Presidente, eu agradeço a incisiva e, sobretudo,
esclarecedora atuação de ambos os advogados
que fizeram uso da tribuna, pela ordem, a Dr.ª
Tatiana Zerbini, quiçá parente do ilustre e
saudoso grande mestre cardiologista, Dr.
Euryclides Zerbini, e, também, o Dr. Bernardo
Grossi. Registro, também, que já havia recebido,
anteriormente, memoriais por ambos subscritos,
também bastante substanciosos.

Conheço do recurso, porquanto pre-
sentes os pressupostos de admissibilidade. 

Trata-se de recurso interposto por Brasilata
S.A. Embalagens Metálicas contra a r. sentença
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de f. 818/826, que julgou improcedente o pedido
inicial constante da ação ordinária, proposta em
face de UAI - União de Artefatos Industriais Ltda.,
com o fim de proteger o objeto da patente de
invenção de sua titularidade, denominado
Sistema de Fechamento Plus, o qual vem sendo
violado pela apelada.

A apelante mostra-se irresignada com a
ilação construída pelo Julgador monocrático no
exame final da matéria, que, pautado em uma
interpretação equivocada dos fatos, ao revés de
inibir a prática dos atos violadores de seus direitos
industriais pela apelada, permitiu sua continuidade.

A título de intróito, cumpre esclarecer e ana-
lisar todos os aspectos que gravitam em torno da
matéria, o que certamente possibilitará alcançar
uma conclusão mais segura e delimitar os pontos
que traduzem a própria essência da presente lide.

A invenção caracteriza-se como um dos
quatro bens industriais tutelados pelo direito
industrial, cuja Lei nº 9.279 de 1996, que regula-
menta especificamente o instituto, seguindo a
tradição legislativa nacional e estrangeira, deixou
sua conceituação a cargo do doutrinador.

Assim, utilizando-se das balizas concei-
tuais de Fábio Ulhoa Coelho, tem-se: 

Todos, de fato, sabem intuitivamente o que é
uma invenção, e não há dúvidas quanto aos
elementos essenciais que a caracterizam (cri-
ação original do espírito humano, ampliação
do domínio que o homem exerce sobre a
natureza, etc.), mas não é fácil estabelecer os
seus exatos contornos conceituais. Em razão
da dificuldade em definir invenção, o legis-
lador prefere se valer de um critério de
exclusão apresentando uma lista de manifes-
tações do intelecto humano que não se con-
sideram abrangidas no conceito (LPI, art. 10)
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito
comercial. São Paulo: Saraiva, p. 137). 

Nesse contexto, não há que se questionar a
subsunção da criação efetivada pela apelante à
proposta conceitual de invenção colacionada
acima, visto que deflagra um singular sistema de
fechamento de latas metálicas, o qual, analisado
após o respectivo depósito do pedido de patente

junto à autarquia federal competente, Instituto
Nacional da Propriedade Privada - INPI, teve a sua
concessão deferida (f.17).

Vale dizer, a titularidade da invenção defen-
dida pela apelante, legitimamente conquistada
segundo os critérios estabelecidos em lei, defere-
lhe o direito exclusivo de zelar para que terceiros
não se utilizem indevidamente do objeto da sua
criação.

Ora, os mecanismos jurídicos de proteção
ao investimento aplicado na invenção permitem
que o seu titular se aproprie de todo o valor do
invento, eliminando-se os chamados free-rides, e,
ao mesmo tempo em que possibilita auferir
receitas exclusivas pela sua exploração, incentiva
novas criações tecnológicas.

Ademais, os objetivos buscados pela lei
com a tutela da referida propriedade imaterial
traduzem uma capacidade dinâmica, cuja gama de
pesquisas desenvolvidas pelos inventores acaba
por gerar a conseqüente estabilização socioe-
conômica e o desenvolvimento científico no País.

E isso leva à construção de um raciocínio
lógico de que, nada obstante as prerrogativas
disponibilizadas ao inventor, como a de exclusivi-
dade na exploração empresarial do produto da cri-
ação, a propriedade industrial jamais poderia ser
equiparada a um monopólio, amplamente combati-
do em nosso ordenamento jurídico, visto que tal
exclusividade não recai sobre o mercado em si,
mas tão-somente sobre o modo de como se dará
a sua respectiva exploração, sem quaisquer pre-
juízos a terceiros ou impedimentos a eventuais
outras novas técnicas, diversas daquela anterior-
mente protegida.

A Constituição da República, no seu art.
5º, XXIX, estabelece que: 

a lei assegurará aos autores de inventos
industriais privilégio temporário para sua uti-
lização, bem como proteção às criações
industriais, à propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos distin-
tivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do
País.
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Feitas essas considerações, impõe-se
fundamentalmente estabelecer se os atos prati-
cados pela apelada estão ou não a violar a
patente da invenção de titularidade da apelante. 

Nos termos do art. 8º da Lei de Propriedade
Industrial, são necessários quatro requisitos
essenciais para a concessão do pedido de
patente, quais sejam a novidade, a atividade inven-
tiva, a aplicação industrial e o não-impedimento.

Nessa seara, tem-se que, tanto sobre o ele-
mento novidade quanto sobre o elemento ativi-
dade inventiva, molas-mestras que vão nortear
toda a discussão trazida em juízo, deverá recair a
atenção crítica e fundamentadora para se alcançar
a conclusão acerca dos reais direitos da apelante.

Não restam dúvidas de que a invenção
defendida pela apelante atende ao requisito da
novidade, que acabou por deferir-lhe uma denomi-
nação própria de “Sistema de Fechamento Plus”,
obtendo inclusive reconhecimento internacional.

E o que a apelante defende veemente-
mente é esta singularidade do sistema por ela cria-
do, de disposição construtiva em latas com
“grande abertura extrema de vazamento” (normal-
mente de 18 litros), cujo fechamento desenvolvido
visa evitar o contato do produto armazenado com
porções superficiais não envernizadas da lata, evi-
tando, com isso, a corrosão.

Dessarte, verifica-se que a novidade está
na idéia ou finalidade a que a invenção visa,
esclarecendo o perito à f. 184: 

(...) isto é, conservar o produto armazenado
com suas características íntegras; evitar ocor-
rência de ferimento nas mãos dos usuários
durante o manuseio com a eliminação dos
cantos vivos no anel de fechamento da lata
(I); bem como o encaixe entre o anel e a
tampa que torna mais hermético o sistema de
fechamento aumentando a resistência à
pressão interna e a quedas (...).

E, observando as características do pro-
duto fabricado pela apelada, em análise com-
parativa pelo perito oficial Marconi da Silva
Rodrigues, tem-se (f. 192): 

1) As latas fabricadas pelo Réu apresentam
dispositivo construtivo do anel de fechamento
(nervura circular contínua) com a mesma
finalidade do descrito no privilégio da patente
PI 9408643-5, que é evitar o contato do pro-
duto armazenado com porções superficiais
não envernizadas da lata (evitar corrosão). 
2) As latas fabricadas pelo Réu apresentam
dispositivo construtivo para eliminação dos
cantos vivos no anel de fechamento da lata
com a mesma finalidade do descrito no privi-
légio da patente PI 9408643-5, que é evitar
ocorrência de ferimento nas mãos dos
usuários durante seu manuseio. 
3) As latas fabricadas pelo Réu apresentam a
mesma idéia de vedação objeto do privilégio
da patente PI 9408643-5, o travamento
mecânico obtido pelo encaixe de um cordão
formado no anel de fechamento (nervura cir-
cular contínua) da lata em um correspondente
ressalto formado na parede lateral da tampa,
o que torna mais hermético o sistema de
fechamento, aumentando a resistência à
pressão interna e a quedas.

Vale dizer, a análise comparativa dos pro-
dutos fabricados pelas partes, realizada pelo peri-
to acima mencionado, está em perfeita harmonia
com a perícia anteriormente feita pelos também
peritos oficiais, Gilson Amaral Faria e Francisco
Eduardo Brescia Ferreira, nos autos da ação de
busca e apreensão proposta pela apelante em
face da apelada (f. 74/75): 

Devido à nítida semelhança de idéias, com
relação a retenção, vedação e proteção exis-
tentes entre os dispositivos de tamponamento
de latas com grande abertura extrema de
vazamento analisadas, os Peritos Oficiais
deste Douto Juízo concluem que: 
‘as latas apreendidas nas empresas requeri-
das Ferraz Distribuidora Ltda. e Comercial
Nareli Ltda., objeto da presente ação de medi-
da cautelar de busca e apreensão, apresentam
os mesmos conceitos de retenção e vedação
protegidos na patente PI 9408643-5 da reque-
rente Brasilatas S.A. Embalagens Metálicas’.

E, não menos importante, corrobora essas
considerações a conclusão do perito assistente
técnico indicado pela apelante.

Ora, certamente que, após o efetivo depó-
sito do pedido de invenção, esta deixa de ser nova
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e passa a integrar o estado da técnica, tornando-
se público o seu conhecimento. 

Assim, ainda que a apelada insista em afir-
mar que fabrica suas latas metálicas desde 1993,
em idêntica configuração com as atuais, e, portan-
to, em período anterior ao depósito da invenção
junto ao INPI pela apelante, não existem nos autos
quaisquer provas a amparar essa tese defensiva.

De fato, o art. 45 da Lei nº 9.279, de 1996,
estabelece o direito à continuidade de exploração
empresarial sem qualquer ônus, em se tratando de
pessoa de boa-fé, que, antes do efetivo depósito
do pedido de patente, já se encontrava explorando
seu objeto no País.

Todavia, repita-se, inexiste nos autos qual-
quer demonstração material de que a apelada já
praticava o ato impugnado desde 1993, como
alega o seu assistente técnico, f. 547.

Ora, a testemunha Marino Pacheco da
Silva, trazida pela apelada, declara à f. 672: “(...)
que não sabe se, em 1993 ou 1994, a ré já fabri-
cava as latas com esse sistema de fechamento”.

No mais, instada à f. 596 a apresentar os
documentos contábeis que comprovariam a
exploração e a conseqüente comercialização do
produto fabricado no período de 1994 a 1999,
declarou à f. 602 expressamente ser impossível
atender ao pleito, uma vez que, em razão da
prescrição tributária, não possui mais em seu
poder quaisquer notas fiscais do aludido período.

Assim, recobrindo-se de fragilidade essas
alegações ofertadas pela apelada, mister rejeitá-
las, evidenciando-se insubsistentes e desprovidas
de elementos comprobatórios suficientes para
acolhê-las.

De outro lado, a apelada também utiliza
como tese defensiva a incompatibilidade do objeto
que explora com aquele de titularidade da
apelante.

Alega, ainda, que sua exploração tem por
base a invenção, já disponibilizada ao domínio
público, da disposição construtiva da patente

norte-americana US 3572540, intitulada can
closure (f. 550/553), depositada em 1969. 

No mais, argumenta a apelada que vários
fabricantes de latas de aço se valem da mesma
técnica por ela utilizada, ratificando que apenas
faz uso da técnica de domínio público, em tudo
distinta daquela utilizada pela apelante.

Ora, a técnica norte-americana referida e já
disponibilizada ao domínio público denota um sis-
tema simples de fechamento de latas, sem as
idéias centrais criadas pela apelante, e, quanto aos
vários fabricantes, tem-se que a apelada não men-
cionou sequer um único nome, nem mesmo se uti-
lizou de um único exemplar comparativo para o
seu produto.

Vale dizer, o ônus da prova, nos termos do
que estabelece o art. 333 do Código de Processo
Civil, é bipolar, implicando as mesmas sujeições
probatórias sobre os fatos alegados, tanto no que
se refere ao autor quanto no que se refere ao réu.

Assim, não se desincumbiu a apelada de
provar suas alegações, as quais restaram soltas a
gravitarem no campo da presunção de veracidade,
pelo que definitivamente não podem ser acolhidas.

De fato, a meu ver, a apresentação dessas
provas pela apelada seria a única forma efetiva
de afastar as análises técnicas construídas pelos
peritos oficiais no curso do presente processo.

Já no tocante ao segundo elemento refe-
rente à atividade inventiva, estabelece a lei que,
para ser patenteável, a invenção, além de nova,
não pode derivar simplesmente de conheci-
mentos nela própria reunidos. 

Conforme explicita o citado autor
comercialista: “É necessário que a invenção
resulte de um verdadeiro engenho, de um ato
de criação intelectual especialmente arguto”
(COELHO, Fábio Ulhoa. Ob. cit., p. 152). 

Como se verifica nos autos, é indubitável
que a apelante inovou todo o sistema de
fechamento de latas de aço, representando um
real progresso no estado da técnica até então exis-
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tente, sendo forçoso reconhecer que as peculiari-
dades da criação implicam um novo modelo, e não
meras adaptações ao modelo convencional, capaz
de introduzi-la no rol dos modelos de utilidade,
conforme pretende fazer acreditar a apelada.

Tem-se, pois, de inexorável imperiosidade
o amparo legal e a proteção em todas as circuns-
tâncias dessa invenção nacional realizada pela
apelante, cuja importância teve o merecido
reconhecimento internacional, com o alcance de
vários títulos e prêmios para a categoria.

Por derradeiro, deve-se registrar que não
é a denominação dada à técnica que objetiva-
mente vai distinguir uma da outra, mas as cir-
cunstâncias instrumentais de funcionalidade e
operatividade que a norteiam, bem como o fim
ao qual se destina. 

Dessarte, impõe-se de maneira inequívoca
reconhecer que a apelada realmente vem
adotando idêntica técnica de fechamento de latas
de aço utilizada pela apelante, violando, pois, o
seu direito exclusivo de exploração do mercado.

Evidenciada a contrafação indevida prati-
cada pela apelada, sujeita-se esta aos rigores da
lei especial, constituindo seu ato prática ilícita, a
violar a patente de propriedade da apelante.

Pelo art. 44 da Lei nº 9.279, de 1996, ao titu-
lar da patente é assegurado o direito de obter inde-
nização pela exploração indevida de seu objeto,
inclusive em relação à exploração ocorrida entre a
data da publicação do pedido e a da concessão.

Também o art. 159 do Código Civil de 1916
(correspondente ao art. 186 do Código Civil de
2002) estabelece que somente haverá responsa-
bilidade subjetiva com a ocorrência simultânea da
culpa, dano e nexo de causalidade.

Vale dizer, o ato ilícito subjetivo, do qual se
depreende a existência de culpa frente à ilegali-
dade do ato perpetrado, amolda-se inequivoca-
mente ao da apelada, para responsabilizá-la numa
correlação lógica entre o ato praticado e o dano
produzido.

Assim, tendo sido o dano injusto efetiva-
mente demonstrado, notadamente na esfera
patrimonial da apelante, não se mostrou perti-
nente o julgamento proferido pelo Juiz de
primeira instância, ensejando sua reforma para
condenar a apelada em perdas e danos e con-
seqüentes lucros cessantes. 

Assegurada pela lei especial a exploração
exclusiva pelo titular da patente, com a correspon-
dente obtenção dos frutos dela provenientes,
todos os valores percebidos pela apelada no
período em que manteve a exploração indevida
devem ser ressarcidos à apelante:

Art. 209 - Fica ressalvado ao prejudicado o
direito de haver perdas e danos em ressarci-
mento de prejuízos causados por atos de vio-
lação de direitos de propriedade industrial e
atos de concorrência desleal não previstos
nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação
ou os negócios alheios, a criar confusão entre
estabelecimentos comerciais, industriais ou
prestadores de serviço, ou entre os produtos
e serviços postos no comércio.
Art. 210 - Os lucros cessantes serão determi-
nados pelo critério mais favorável ao prejudi-
cado, dentre os seguintes: 
I - os benefícios que o prejudicado teria auferi-
do se a violação não tivesse ocorrido; ou 
II - os benefícios que foram auferidos pelo
autor da violação do direito; ou 
III - a remuneração que o autor da violação
teria pago ao titular do direito violado pela
concessão de uma licença que lhe permitisse
legalmente explorar o bem.

Todavia, em que pesem as alegações da
apelante no sentido de que se deve considerar
todo o período de exploração do produto, desde o
depósito do pedido de patente junto ao INPI, para
fins de cálculo da indenização, não se mostra
razoável neste momento adotar entendimento
inverso daquele exarado acima para condenar a
apelada.

Vale dizer, a ser assim, deflagraríamos a
teoria dos dois pesos e duas medidas, ou seja,
por um lado, não se reconhece o período inicial
de exploração do produto como sendo em
1993, como pretendeu a apelada, ante a inexis-
tência de prova material nos autos, impedindo
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assim que fosse alcançada pelo benefício con-
cedido pela lei de continuidade na exploração;
por outro, reconhece-se o período inicial de
exploração como sendo em 1994, a partir do
depósito do pedido de patente, como pretende
a apelante, para fins de cálculo do quantum
indenizatório a ser pago pela apelada. 

Ora, o caso impõe um tratamento isonômi-
co a ambas as partes, e nada mais razoável
nesse enfoque que considerar, como dies a quo
da indevida exploração pela apelada do objeto da
patente de propriedade da apelante, a data da
concessão da patente pelo órgão competente, ou
seja, 19 de outubro de 1999, já que a concessão
da referida carta patente tem como atributos con-
ferir publicidade e oponibilidade erga omnes. 

Quanto ao requerimento da apelada, refe-
rente ao não-conhecimento dos documentos junta-
dos pela apelante às f. 701/794 e ao conseqüente
desentranhamento dos mesmos, tenho que ne-
nhum deles serve ou serviu de base para a for-
mação de minha convicção, e, por considerá-los
desnecessários e sem conteúdo probatório, diver-
so do que nos autos consta, rejeito o pedido da
apelada.

Diante do exposto, com base no art. 93,
IX, da Constituição da República e no art. 131 do
Código de Processo Civil, dou provimento ao
recurso, reformando a r. sentença, para con-
denar a apelada a abster-se de fabricar, importar,
vender, expor à venda, ocultar ou receber, para
fins de venda, produto que importe em violação
da patente PI 9408643-5, sob pena de multa
diária equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais),
e a pagar a apelante indenização a título de per-
das e danos, a partir de 19 de outubro de 1999,
a ser apurada em liquidação de sentença, e, em
conseqüência, inverto os ônus sucumbenciais.

Custas recursais, pela apelada. 

O Sr. Des. Duarte de Paula - Eu acuso o
recebimento de memoriais dos escritórios Décio
Freire e Valdemar Álvaro, no interesse das partes

litigantes, que os senhores ilustres advogados sus-
tentaram da tribuna como subsídios para proceder
ao julgamento deste processo.

Tive vista destes autos e tive oportunidade
de analisar todo o seu caderno probatório, espe-
cialmente a prova pericial, e, sinceramente, con-
venci-me de haver ocorrido a contrafação com a
violação do direito da propriedade industrial,
assegurado por lei à Brasilatas S.A. Embalagens.

Necessariamente, entendo que técnica é
a prova, por excelência, em questões deste jaez,
e a prova oral, aqui elaborada, conquanto bem
posicionada, não me convenceu de que a explo-
ração de tal invento estava disponibilizada ao
domínio público por patente alienígena, motivo
pelo qual, com esses adminículos, peço vênia ao
ilustre Relator para o secundar, às inteiras, nas
suas razões e fundamentos de decidir, pondo-
me inteiramente de acordo, inclusive com suas
disposições finais, dando provimento ao recurso.

A Sr.ª Des.ª Selma Marques - Na mesma
linha de raciocínio, Sr. Presidente, dos votos que
me precederam, também dou provimento ao
recurso, mas não sem antes registrar minha
atenção às sustentações da tribuna e enfatizar
que, com relação à análise de prova, no aspecto
de apresentação das notas fiscais, entendo que
não há justificativa, mesmo porque o que a lei
excepciona, em relação às microempresas ape-
nas, a dispensa da escrituração fiscal, e não a dis-
pensa da contabilidade exigida na lei própria, que
são as leis comerciais.

Então, apenas para enfatizar esse aspecto,
que é uma matéria que me fascina, entendo que
pelo menos a escrituração contábil poderia ser
exibida.

Assim, pedindo autorização ao Desem-
bargador Relator para utilizar o seu voto para fun-
damentação da minha decisão, estou também
dando provimento ao recurso.

Súmula - DERAM PROVIMENTO. 

-:::-
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, na conformidade da ata dos
julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM REJEITAR AS
PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO PAR-
CIAL AO RECURSO.

Belo Horizonte, 9 de novembro de 2006.
- Luciano Pinto - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Luciano Pinto - Conheço do
recurso, porque presentes os pressupostos de
sua admissibilidade.

Preliminar de ilegitimidade passiva.

Afirmou o apelante, em sua petição ini-
cial, não ter legitimidade para figurar no pólo
passivo da demanda.

EMBARGOS DO DEVEDOR - SEGURO - BANCO - LEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA
APARÊNCIA - APLICAÇÃO - SENTENÇA - TESE DA PARTE - FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA -

NULIDADE - NÃO-OCORRÊNCIA - PAGAMENTO A MENOR - VALOR PAGO E VALOR DEVIDO -
DIFERENÇA - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - NATUREZA COMPENSATÓRIA - IMPOSTO DE RENDA -
RETENÇÃO NA FONTE - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS - SUCUMBÊNCIA - 

IMPOSTO RETIDO NA FONTE - POSSIBILIDADE

Ementa: Apelação cível. Embargos à execução. Contrato de seguro. Banco. Legitimidade pas-
siva. Teoria da aparência. Nulidade da sentença. Fundamentação diversa da tese da parte.
Rejeição. Pagamento a menor. Incidência de juros de mora e correção monetária sobre a dife-
rença entre o valor pago e o devido. Indenização securitária. Honorários. Imposto de renda.
Retenção na fonte.

- Se o contrato de seguro foi celebrado, nas dependências do banco, por funcionário deste e a
seguradora está inserida no mesmo grupo econômico daquela instituição financeira, não resta
dúvida de que, pela teoria da aparência, tem o banco legitimidade para ser demandado na ação
que visa a receber a indenização do seguro.

- O fato de a parte não concordar com as razões expostas na sentença não implica a decisão
ser sem fundamentação, porque o art. 93, IX, da CF exige apenas que as decisões sejam fun-
damentadas, evitando-se, assim, julgamentos autoritários. Não há ali qualquer exigência de
que as razões da decisão estejam em consonância com a tese das partes, porque isso sub-
verteria o iura novit curia.

- Se o pagamento realizado foi feito a menor, sobre a diferença entre ele e o real valor devido
devem incidir juros de mora e correção monetária, esta para a atualização da quantia devida e
aqueles em razão da demora no pagamento do valor correto.

- A indenização securitária tem natureza compensatória e, sendo verba indenizatória, não está
sujeita a qualquer retenção de imposto de renda na fonte, por ter natureza jurídica diversa de
rendas ou proventos; contudo, quanto aos honorários de sucumbência, fazem jus à pretensão
de retenção do imposto de renda relativo a eles, haja vista que se trata de verba relativa à renda
do advogado.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0079.04.145362-6/001 - Comarca de Contagem - Apelante: Banco do
Brasil S.A. - Apelados: Maria Gerônima de Moraes e outro - Relator: Des. LUCIANO PINTO
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Embora o apelante não tenha levantado
novamente nas suas razões de apelação tal tese,
dela aqui cuidarei, haja vista tratar-se de matéria
de ordem pública, podendo ser alegada a qual-
quer tempo, inclusive de ofício.

Não acolho tal preliminar, pois entendo que
a presente lide teve origem em relação obriga-
cional ocorrida entre o apelante e o filho falecido
dos apelados. Depreende-se das experiências
normais do cotidiano que os bancos disponibilizam
para os consumidores contratos de seguros. Tais
relações contratuais normalmente são feitas inclu-
sive dentro das dependências dos bancos.

Pela teoria da aparência, cujo escopo é
preservar a boa-fé nas relações contratuais, tem-
se conferido legitimidade processual para empre-
sas diversas que pertençam a grandes conglome-
rados econômicos, por ser passível de engano o
consumidor, parte mais vulnerável na relação de
consumo, podendo este acionar qualquer empre-
sa pertencente ao grupo, em decorrência da
natureza do contrato firmado entre as partes.

Nesse sentido, mutatis mutandis:

Embargos infringentes.Indenização por dano
moral. Ação movida simultaneamente contra
entidade bancária e administradora de cartão
de crédito pertencente ao mesmo grupo
econômico. Legitimidade passiva de ambos.
Decisão reformada. (...) Adota-se a orientação
da jurisprudência do colendo STJ, de que,
‘pertencendo a administradora de cartão de
crédito ao mesmo conglomerado econômico
do banco-réu, tem este legitimidade passiva
ad causam para responder por dano causado
à contratante...’ (STJ - REsp 299.725/RJ - 4ª
T. - Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior).

No caso em comento, é de ver que o
próprio apelante, à f. 21, transcreveu certidão
dada nos autos de execução, na qual afirmava
que o contrato de seguro em questão foi celebra-
do em suas dependências e que a seguradora
pertence ao mesmo grupo econômico seu.

Muito embora, logo abaixo, tenha afirmado
que a certidão está equivocada quando afirmou

pertencer a seguradora ao mesmo conglomerado
econômico seu, não trouxe aos autos prova disso.

É de notar que a informação da certidão
citada foi prestada por gerente do apelante; logo,
por funcionário que se presume ter conhecimento
sobre os membros que compõem o conglomera-
do, denotando veracidade da informação prestada.

Assim, diante da dúvida gerada por infor-
mações prestadas pelo próprio apelante, a teor do
CDC, prevalece a interpretação mais favorável ao
consumidor: a de que a seguradora e o banco são
membros do mesmo conglomerado econômico.

Dessa feita, não há que se falar em sua ile-
gitimidade passiva ad causam, pois a relação
jurídica que gerou a presente demanda teve
origem em negociação contratual entre o apelante
e o filho falecido dos apelados e está ele protegi-
do pela teoria da aparência.

Com tais razões, rejeito tal preliminar.

Preliminar de nulidade da sentença.

Aduz o apelante que a sentença é nula,
argumentando que fundamentação impertinente
é o mesmo que decisão sem fundamentação,
ferindo o disposto no art. 93, IX, da CF.

Não tem razão o apelante.

Isso porque o fato de a parte não concor-
dar com as razões expostas na sentença não
implica a decisão ser sem fundamentação.

Isso porque o art. 93, IX, da CF exige ape-
nas que as decisões sejam fundamentadas, evi-
tando-se, assim, julgamentos autoritários, não há
ali qualquer exigência de que as razões da
decisão estejam em consonância com a tese das
partes, porque isso subverteria o iura novit curia.

In casu, é de ver que o próprio apelante
afirma que a sentença foi fundamentada; contu-
do, crê que as razões ali expostas são imperti-
nentes (f. 101). Ora, se a decisão trouxe consi-
go as razões de seu convencimento, não há
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falar em sua nulidade por ausência de funda-
mentação, por óbvio.

Com tais razões, rejeito também tal pre-
liminar.

Mérito.

Afirma o apelante que, em razão do
primeiro pagamento feito - f. 46 -, estaria sus-
pensa a incidência de juros e correção mone-
tária sobre a diferença que se apurou entre o
valor ali depositado e aquele de fato devido.

Entretanto, vejo que não lhe assiste
razão em tal pretensão.

Depreende-se dos autos que o apelante
depositou, à f. 46, quantia menor do que devia,
tanto é vera a afirmação de que, como se vê à f.
08, ele teve que proceder ao reforço de penhora
de f. 46.

Ora, se o pagamento realizado foi feito a
menor, sobre a diferença entre ele e o real valor
devido devem incidir juros de mora e correção
monetária, esta para atualização da quantia
devida e aqueles em razão da demora no paga-
mento do valor correto.

A propósito, mutatis mutandis, esta
Turma assim se manifestou na AC n°
2.0000.00.514554-2/000:

O recibo dado pelo beneficiário, quando do
recebimento do seguro obrigatório DPVAT,
não o impede de reclamar a diferença que
entende ser devida, visto que a quitação diz
respeito apenas ao valor pago. A partir da
vigência do novo Código Civil, a taxa dos
juros de mora é de 1% ao mês, a teor do arti-
go 406. Não efetuado o pagamento no valor
devido, de obrigação positiva e inteiramente
líquida, a correção monetária deve ser conta-
da da data do pagamento a menor.

Dessa feita, entendo que os juros de mora
e a correção monetária deverão incidir sobre a
diferença entre o valor pago a menor e aquele
devido, conforme calculado pelo contador judicial.

De resto, não há falar em excesso de pe-
nhora, porque não há nos autos demonstração
de tal fato, tendo o apelante, inclusive, dispensa-
do a oportunidade de produzir provas à f. 85.

Logo, como cabia ao apelante, a teor do
art. 333, I, do CPC, demonstrar os fatos que
alega, não tendo ele se desincumbido do ônus,
não há como acolher sua pretensão.

Quanto à tese do apelante de que deva ser
autorizada a retenção do imposto de renda na
fonte, incidente sobre a verba indenizatória secu-
ritária, estou em que tal tese não merece respal-
do, pois indenizações e rendas são institutos de
natureza jurídica diversa, como vêm decidindo o
colendo Superior Tribunal de Justiça e este egré-
gio Tribunal.

Veja-se:

Recurso especial. Responsabilidade civil.
Ação de reparação por dano moral. Sentença
condenatória transitada em julgado. Retenção
de imposto de renda na fonte pela entidade
pagadora. Impossibilidade. Parcela cuja
natureza é indenizatória. Não-incidência do
tributo. Recurso improvido.
- A incidência de tributação deve obediência
estrita ao princípio constitucional da legali-
dade (art. 150, inciso I). O Código Tributário
Nacional, com a autoridade de lei comple-
mentar que o caracteriza, recepcionado pela
atual Carta Magna (art. 34, § 5º, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias),
define o conceito de renda e o de proventos
de qualquer natureza (art. 43, incisos I e II).
- Não há como equiparar indenizações com
renda, esta entendida como o fruto oriundo do
capital e/ou do trabalho, tampouco com proven-
tos, estes tidos como os demais acréscimos
patrimoniais, uma vez que a indenização torna
o patrimônio lesado indene, mas não maior do
que era antes da ofensa ao direito. Não verifi-
cada a hipótese de incidência do imposto de
renda previsto no art. 43 do CTN. Reconhecida
a alegada não-incidência do tributo em debate
sobre as verbas da reparação de danos morais,
por sua natureza indenizatória, não há falar em
rendimento tributável, o que afasta a aplicação
do art. 718 do RIR/99 na espécie em comento
(STJ - REsp 402.035/RN - 2ª Turma - Rel. Min.
Franciulli Netto).
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Dessa feita, quanto à indenização secu-
ritária, não há falar em retenção do imposto de
renda.

Entretanto, com relação aos honorários
de sucumbência, tem razão o apelante em sua
pretensão de retenção do imposto de renda,
tendo em vista se tratar de verba relativa à
renda do advogado.

A propósito, é nesse sentido que se posi-
ciona o STJ:

Recurso especial. Imposto de renda retido na
fonte. Pagamento de honorários advocatícios
oriundos de decisão judicial. Alegada negati-
va de vigência do art. 46 da Lei nº 8.541/92.
Exceção contida no inciso II do § 1º do dis-
positivo não afasta a responsabilidade pela
retenção. Divergência jurisprudencial não
configurada.
- Prevalece neste Sodalício o entendimento
de ser auto-aplicável o disposto no art. 46 da
Lei nº 8.541/92, que reza que ‘o imposto
sobre a renda incidente sobre os rendimentos
pagos em cumprimento de decisão judicial
será retido na fonte pela pessoa física ou
jurídica obrigada ao pagamento, no momento
em que, por qualquer forma, o rendimento se
torne disponível para o beneficiário’.

- A exceção contida no inciso II do § 1º do art.
46 da Lei nº 8.541/92 não ilide a auto-apli-
cação das disposições contidas no caput do
mesmo dispositivo, ou seja, que a retenção
do imposto de renda na fonte cabe à pessoa
física ou jurídica obrigada ao pagamento dos
honorários advocatícios no momento em que
o rendimento se torne disponível para o be-
neficiário (STJ, REsp 687.437/RS, Rel. Min.
Franciulli Netto, 2ª Turma).

No mesmo sentido: REsps 556684/MG,
143082/SP e 142402/SP.

Ante o exposto, dou parcial provimento
ao recurso, somente para permitir que seja reti-
do na fonte o imposto de renda relativo às ver-
bas honorárias sucumbenciais.

Não há falar em alteração dos ônus
sucumbenciais, tendo em vista que a vitória do
apelante foi ínfima.

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Lucas Pereira e Eduardo
Mariné da Cunha.

Súmula - REJEITARAM AS PRELIMI-
NARES E DERAM PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO.

-:::-
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JURISPRUDÊNCIA CRIMINAL

FURTO - HABITUALIDADE CRIMINOSA - COISA DE PEQUENO VALOR -
CRIME DE BAGATELA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE

Ementa: Furto. Contumácia caracterizada. Princípio da insignificância. Não-aplicação.

- Apesar do pequeno valor da coisa furtada, não se admite o emprego da teoria da insignificân-
cia quando se patenteia o potencial ofensivo do ato do agente, bem como comprovada a sua
contumácia na prática de atos delituosos, principalmente contra o patrimônio alheio.

Apelação provida. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0097.05.978160-5/001 - Comarca de Cachoeira de Minas -
Apelante: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Apelado: Anderson Francinei Tarcísio -
Relator: Des. DELMIVAL DE ALMEIDA CAMPOS 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, na conformidade da
ata dos julgamentos e das notas taquigráficas,
EM DAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2006.
- Delmival de Almeida Campos - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Delmival de Almeida Campos
- Trata-se de apelação intentada pelo Ministério
Público do Estado de Minas Gerais contra sen-
tença que julgou improcedente a denúncia
oferecida contra Anderson Francinei Tarcísio,
por ter incorrido nas sanções do art. 155 do
Código Penal.

As razões recursais das partes e a mani-
festação da ilustrada Procuradoria-Geral de
Justiça foram objeto de sucinta dissertação no
relatório de folhas. 

Conhece-se do recurso, por adequar-se
aos seus pressupostos de admissibilidade. 

O apelante sustenta que a materialidade e
a autoria do delito foram cabalmente provadas na

instrução criminal, pois a prova produzida na fase
inquisitiva foi corroborada em juízo, bem como o
apelado confessou a prática do furto, o que, a seu
ver, impõe a condenação. Afirma, mais, que não
pode incidir o princípio da insignificância no caso
bojado nos autos, porquanto o Magistrado singu-
lar, ao aplicá-lo, analisou tão-somente o pequeno
valor da res furtiva, isolando-o das demais
circunstâncias envolventes do delito em tela, prin-
cipalmente do comportamento do apelado e da
sua vida pregressa, as quais são demonstrativas
de que é um verdadeiro profissional do crime,
vivendo de furtos de pouca monta; logo, entende
não ser recomendável a sua absolvição pela
atipicidade material. Nesse sentido, aduz que o
apelado já foi absolvido anteriormente noutros
dois processos, nos quais se lhe imputavam a
prática de furto, pelo reconhecimento do princípio
da bagatela, o que corrobora a necessidade da
sua condenação, com a reforma da sentença sob
foco.

À minha ótica, revelam-se ponderáveis as
argüições esgrimidas pelo apelante, uma vez
que, realmente, não se apresentam na espécie
vertente os pressupostos a que, porventura,
pudesse considerar o delito em epígrafe como se
de bagatela fosse, em razão do forte conteúdo
ofensivo da atitude do apelado e da sua iniludível
contumácia na prática de pequenos furtos.
Vejamos.
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Emerge das declarações da vítima Jorge
de Faria Costa (f. 07 e f. 64) e do depoimento
da testemunha Valdeci Pereira da Costa (f. 08 e
f. 65) que o apelado foi até a sua residência e
lhe pediu algumas hortaliças e, quando se
dirigiu à sua horta para pegá-las, aquele aden-
trou a sua residência para apoderar-se da res
furtiva. Ora, essa atitude do apelado demonstra
que ilaqueou a boa-fé da vítima para lesar seu
patrimônio, o que espelha uma conduta social-
mente lesiva, a qual é incompatível, a meu
aviso, com o princípio da insignificância. 

Nesse tocante, calha trazer à baila a
posição da jurisprudência pátria, segundo a com-
pilação efetivada por Alberto Silva Franco, v.g.: 

O princípio da insignificância é método auxi-
liar de interpretação, versando sobre a atipici-
dade do fato. Só é possível identificar a
insignificância social do fato quando a con-
duta e o dano conseqüente forem bagate-
lares. Consideração necessária do desvalor
da conduta e do resultado. Nos delitos patri-
moniais, a consideração isolada do valor da
res é insuficiente para concluir pela insigni-
ficância (TARS - Rec. - Rel. Tupinambá Pinto
de Azevedo - RT 723/674) (in Código Penal e
sua interpretação jurispudencial. 7. ed. Ed.
RT, v. 2, p. 2.461/2.462). 

Outrossim, ressai límpido da CAC (f.
67/69) que o apelado é possuidor de maus
antecedentes, inclusive é afeito à prática de
crimes contra o patrimônio, demonstrando que
caminha a passos céleres para a contumácia na
realização de delitos, necessitando, dessarte, de
efetiva reprimenda, pois, no dizer de Beccaria, o
que previne o crime é a certeza da punição.

Diante da contumácia do apelado em
agredir o patrimônio alheio, totalmente desca-
bida se revela a incidência, na espécie vertente,
do princípio da insignificância, a exigir a sua
condenação, em face de não haver dúvidas a
respeito da autoria e da materialidade do delito,
bem como inexistirem quaisquer causas exclu-
dentes de ilicitude ou que isentassem o apelado
de sofrer a sanção correspondente. 

Passo a dosar-lhe as penas. 

A culpabilidade do apelado é manifesta,
dada a ciência da natureza ilícita do seu ato; os
seus antecedentes não o recomendam, mas
serão considerados na fase seguinte; a conduta
social não pode ser definida pelo que se encon-
tra nos autos; a sua personalidade mostra-se
direcionada à prática criminosa; o motivo do
crime foi o de locupletar-se ilicitamente com o
patrimônio alheio; as circunstâncias são aquelas
próprias do crime em questão; as conseqüên-
cias não foram graves ante a devolução do bem
à vítima; a conduta desta em nada contribuiu
para o ilícito. Portanto, fixo as penas-base no
seu mínimo legal, ou seja, um ano de reclusão e
dez dias-multa, a ser estabelecida a unidade em
1/30 do salário mínimo.

Apresenta-se, a meu ver, a atenuante da
confissão espontânea; todavia, o apelado é rein-
cidente. Assim, considero que esta agravante
prepondera sobre a mencionada atenuante, a
teor do art. 67 do CP, pelo que se agravam as
penas em 2 meses e dois dias-multa, as quais
passarão a ser de um ano e dois meses de
reclusão e 12 dias-multa. 

Inexistem causas especiais de diminuição
ou aumento de pena. 

Por conseguinte, defino as penas defini-
tivas do apelado em um ano e dois meses de
reclusão e doze dias-multa. O regime inicial de
cumprimento da carcerária será o semi-aberto,
a teor do art. 33, § 3º, do CP, dada a sua per-
sonalidade e os seus péssimos antecedentes,
conforme noticiado na CAC de f. 66/69. 

O apelado, por ser reincidente, não fará
jus às benesses do art. 44 e às do art. 77,
ambos do CP. 

Isso posto, dou provimento à apelação
para reformar a sentença e julgar procedente a
denúncia oferecida pelo Ministério Público do
Estado de Minas Gerais contra Anderson
Francinei Tarcísio, condenando-o a cumprir as
penas de um ano e dois meses de reclusão, em
regime semi-aberto, e doze-dias multa, por ter
incorrido nas sanções do art. 155, caput, do
Código Penal. 
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Condeno o apelado ao pagamento das cus-
tas processuais, cuja exigência será suspensa,
nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50, porque lhe
concedo os benefícios da gratuidade da justiça. 

O Sr. Des. Eli Lucas de Mendonça -
Acompanho o voto do eminente Relator, na sua
conclusão e também dou provimento ao recurso
ministerial para condenar o apelado como incurso
nas sanções do art. 155, caput, do CP.

Contudo, afasto a tese de aplicação do
princípio da insignificância, mas por motivos
diversos daqueles expostos pelo ilustre Relator. 

É que entendo incabível a aplicação do
princípio da insignificância pelo Judiciário, pois
este é um critério que deve ser adotado pelo
Poder Legislativo ao tipificar as condutas como
de maior ou menor potencial ofensivo, sob pena
de violação dos princípios constitucionais da
reserva legal e da independência dos Poderes. 

Nesse sentido: 

A seleção dos bens jurídicos tuteláveis pelo
Direito Penal e os critérios a serem utilizados
nessa seleção constituem função do Poder
Legislativo, sendo vedada aos intérpretes e
aplicadores do direito essa função, privativa
daquele Poder Institucional. Agir diferente-
mente constituirá violação dos sagrados
princípios constitucionais da reserva legal e
da independência dos Poderes. O fato de
determinada conduta tipificar uma infração
penal de menor potencial ofensivo não quer
dizer que tal conduta configure, por si só, o
princípio da insignificância. (...) Os limites do

desvalor da ação, do desvalor do resultado e
as sanções correspondentes já foram valo-
rados pelo legislador. As ações que lesarem
tais bens, embora menos importantes se com-
parados a outros bens como a vida e a liber-
dade sexual, são social e penalmente
relevantes (BITENCOURT, Cezar Roberto.
Manual de direito penal, parte geral. Editora
Saraiva, v. 1, p. 19). 

A jurisprudência, no mesmo diapasão,
orienta: 

Embora ponderável a posição dos que susten-
tam acolhimento do princípio da insignificância
- de minimis non curat praetor -, não se mostra
ele integralmente prestigiado pela maioria dos
operadores do Direito, e sua aplicação deve
ser restrita, sob pena de estimular-se a reitera-
ção de pequenos delitos, diluindo a consciên-
cia já atenuada dos freios éticos, fenômeno
nítido da chamada pós-modernidade. A teoria
do crime de bagatela, por sedutora possa
parecer, não tem prevalecido na jurisprudência
dos tribunais brasileiros, pois mostra-se
incompatível com o clamor da comunidade por
uma tolerância zero em relação a qualquer
tipo de conduta vulneradora de bens da vida,
até como forma preventiva das mais intensas
incursões pela criminalidade (TACRimSP, RT
768/597).

No mais, acompanho o eminente Relator. 

O Sr. Des. Ediwal José de Morais -
Acompanho o eminente Des. Relator com os
acréscimos do ilustre Des. Revisor. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

-:::-

QUADRILHA - FORMAÇÃO - NÚMERO MÍNIMO DE PARTÍCIPES - REQUISITO -
AUSÊNCIA - DESCARACTERIZAÇÃO DO DELITO - RECEPTAÇÃO - RECEPTADOR

COMERCIANTE - DOLO - CONDENAÇÃO

Ementa: Formação de quadrilha ou bando. Sua configuração. Número mínimo de partícipes.
Não-satisfação do requisito. Conseqüente descaracterização do ilícito.

- O delito do art. 288 do Código Penal - formação de quadrilha ou bando - exige, para sua con-
figuração, a participação de mais de três pessoas, todas imbuídas do propósito de perpetração
de ilícitos penais. Logo, se um dos partícipes é absolvido por absoluta falta de provas de seu
efetivo envolvimento no fato delituoso, fica, em conseqüência, descaracterizado o ilícito.
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Receptação. Receptador. Comerciante. Sua ciência acerca da desproporção entre o valor da
coisa adquirida e sua cotação de mercado. Experiência no ramo e omissão em indagar a
respeito de sua procedência. Conduta dolosa evidenciada. Ilícito caracterizado.

- Se o comprador da mercadoria de procedência duvidosa, ou seja, o receptador, também é
comerciante no ramo, autorizado fica o entendimento de que poderia perceber a desproporção
entre o seu real valor e o de mercado. Se, mesmo assim, deixa de indagar acerca de sua origem
(dela, coisa) ou de exigir qualquer prova hábil a respeito, sua conduta evidencia dolo e, em con-
seqüência, fá-lo incidir nas cominações do caput do art. 180 do Código Penal, isto é, perpetra
o ilícito de receptação em sua modalidade dolosa.

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0313.05.175257-1/001 - Comarca de Ipatinga - Apelantes: 1º) José
Ferreira Lopes, 2º) Emerson Martins Andrade, 3º) Mário José Rodrigues, 4º) Genito José Pereira -
Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relator: Des. HYPARCO IMMESI 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de
fls., na conformidade da ata dos julgamentos e
das notas taquigráficas, à unanimidade de votos,
EM DAR PROVIMENTO PARCIAL. 

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2006. -
Hyparco Immesi - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Hyparco Immesi - Procedeu-se
à denúncia de Mário José Rodrigues, nas comi-
nações do art. 171, caput; art. 171, caput, c/c art.
14, inciso II, ambos em combinação com o art. 29
e na forma do art. 71, e no art. 288 (formação de
quadrilha), todos combinados com o disposto no
art. 61, inciso I, aplicando-se, entre as infrações de
natureza diversa, o disposto no art. 60 do CP); b)
Emerson Martins Andrade e Genito José Pereira
(por quatro vezes, nas sanções do art. 171, caput;
art. 171, caput c/c o art. 14, inciso II, ambos combi-
nados com o art. 29 e na forma do art. 71 e no art.
288, aplicando-se entre as infrações de natureza
diversa o disposto no art. 69, todos do CP); c)
José Ferreira Lopes e Milton José Pereira como
incursos no art. 180, caput (receptação), e art.
288, na forma do art. 60, ambos do CP. Segundo
a exordial, os acusados, com esperteza, apli-
caram reiterados golpes no comércio de Ipatinga,
efetuando compras com cheques furtados, tendo
havido, também, receptação dolosa.

Narra a peça denunciatória que os ora
apelantes Mário, Emerson e Genito, de posse
de várias folhas de cheques que foram furtadas
de Eny Alves Sodré e João Batista Santos,
ambos com contas no Banco Itaú, com elas (fo-
lhas de cheques) adquiriam mercadorias em
lojas de materiais de construção ou afins e
mandavam entregá-las em locais de obras em
construção. Faziam o pagamento à vista com
aqueles cheques (furtados) e, posteriormente,
retiravam o material daqueles locais. 

Narra, ainda, que, no dia 20.07.2005,
encomendaram mercadorias no valor de
R$1.600,00 do estabelecimento comercial
denominado “Ferromaq”-Ferro e Aço e, no
momento da entrega, quando o denunciado
Emerson efetuava o pagamento com um dos
cheques furtados, “... foi surpreendido por poli-
ciais que, assim agindo, impediram que o mesmo
consumasse o crime de estelionato...” (f. 07). 

Narra, finalmente, quanto à receptação,
que

... foram apreendidas com o denunciado José
Ferreira Lopes duas bobinas ou 600 metros
de fio elétrico 16mm, mercadoria esta adquiri-
da pelos três primeiros denunciados, do esta-
belecimento comercial denominado ‘Loja
Damatel’, na forma acima mencionada, e que
o também denunciado Milton José Pereira
adquiriu cerca de quatrocentos blocos de con-
creto, dentre outras mercadorias, produto de
estelionato praticado pelos três primeiros
denunciados... (f. 07/08).
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Após instrução probatória, adveio a r.
sentença de f. 261 usque 276-TJ, da lavra do
dinâmico Magistrado Dr. Ronaldo Claret de
Moraes, que julgou procedente, em parte, a
denúncia, para absolver Milton José Pereira da
prática de receptação com fulcro no art. 386,
inciso VI, do CPP, e condenar 

... Emerson Martins Andrade, Genito José
Pereira e Mário José Rodrigues nas sanções
do art. 171, caput (por quatro vezes), art. 171,
caput, c/c o art. 14, inciso II, na forma do art.
71, e art. 288 c/c art. 69, todos do Código
Penal, tendo sido aplicada ao terceiro réu,
ainda, a disposição do art. 61, inciso I, também
do Código Penal, e a José Ferreira Lopes as
sanções do art. 188 e art. 288, na forma do art.
69, todos do Código Penal... (f. 270). 

Eis a especificação elencada das penas
impostas: 

a) a Mário José Rodrigues: 03 anos e 06
meses de reclusão, mais 31 dias-multa, em
regime semi-aberto, pelos delitos de estelionato
em continuidade delitiva, acrescidos de 01 ano,
05 meses e 15 dias de reclusão, pelo delito de
formação de quadrilha, também no regime
semi-aberto. Tido em conta o concurso material
entre os delitos de formação de quadrilha e o de
estelionato, sua pena totalizou 04 anos e 11
meses de reclusão, em regime inicialmente
fechado, além de 31 dias-multa; 

b) a Emerson Martins Andrade e Genito
José Pereira: 03 anos de reclusão para cada
um e 27 dias-multa, em regime aberto, pelos
delitos de estelionato em continuidade delitiva,
e mais 01 ano e 02 meses de reclusão, pelo
delito de formação de quadrilha, também no
regime aberto. Tido em conta o concurso mate-
rial entre os delitos de formação de quadrilha e
o de estelionato, a pena (de cada um) somou
04 anos e 02 meses de reclusão, além de 27
dias-multa; 

c)  a José Pereira Lopes: 2 anos de reclusão
e 18 dias-multa, pelo delito de receptação, em
regime aberto, com adição de 01 ano e 06 meses
de reclusão, pelo delito de formação de quadrilha,
no regime aberto. Tido em conta o concurso mate-

rial entre os delitos de formação de quadrilha e o
de estelionato, a pena elevou-se a 03 anos e 06
meses de reclusão, além de 18 dias-multa. Foi-lhe
deferida a substituição da pena privativa de liber-
dade por restritiva de direitos, esta consistente em
prestação de serviços à comunidade, bem como a
interdição temporária de direitos.

Irresignado, interpõe apelo o co-réu
receptador José Ferreira Lopes (f. 287 e
305/310), aos argumentos a seguir sintetiza-
dos: a) que “... o depoimento do apelante na
delegacia, como em juízo, confirmam que ele,
realmente, comprou as duas bobinas de fio
elétrico, pelo valor de R$1.800,00...” (f. 307); b)
que, entretanto, “... o preço pago não é um valor
vil, ou seja, a compra teve uma pequena dife-
rença com relação ao preço de mercado...” (f.
307); c) que, na realidade, “... o que aconteceu
foi uma negociação mal sucedida, não havendo
por parte do comprador, aqui acusado, dolo, ou
seja, interesse em lesar ninguém...” (f. 307); d)
que “... o apelante é comprador de boa-fé, ou
seja, todos os demais envolvidos no processo,
sejam acusados ou testemunhas, nada men-
cionam que pudesse dar sustentação à r.
denúncia, no sentido de impor-lhe uma conde-
nação (...), sendo que os demais acusados não
o conhecem...” (f. 308); e) que “... não se vis-
lumbra, em momento algum, a formação de
quadrilha por parte do apelante, uma vez que
os demais acusados não o conhecem...” (f.
308); f) que “... o apelante comprou de boa-fé
as bobinas de material elétrico,eis que é comer-
ciante do ramo ...” (f. 310); g) que a pena que
lhe foi estabelecida se encontra excessiva. 

Almeja o provimento do apelo, com vista
à sua absolvição ou redução da pena ao seu
menor patamar. 

Recorre, também, Emerson Martins
Andrade (f. 288 e 317/320), às alegações, em
resumo: a) que “... o apelante não praticou
nenhum dos crimes de que foi acusado...” (f. 318);
b) que “... não existe nenhuma prova que sustente
a inicial, de ter o apelante participado do crime de
estelionato por quatro vezes, e uma na forma ten-
tada. E também não há prova de existir o crime de
quadrilha ou bando...” (f. 319); c) que a pena fixa-
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da o foi de forma exacerbada, e, na exasperação
pela continuidade delitiva, “... ao invés de aumen-
tar a pena do crime mais grave de 1/6, aumentou
da metade, deixando de observar o garantismo
penal...” (f. 320).

Pretende ver-se absolvido ou reduzida
sua pena. 

O terceiro a recorrer foi Mário José
Rodrigues (f. 289 e 302/304), que argumenta,
em síntese : a) que não existem provas sufi-
cientes à sua condenação, pois “... não aplicou
golpe em ninguém; que foi, apenas, atender a
pedido de Emerson...” (f. 303); b) que “... em
nenhum momento foi reconhecido pelas demais
vítimas e nem mesmo pelos funcionários dos
estabelecimentos comerciais que efetuaram a
entrega das mercadorias e recebimentos de
cheques...” (f. 303); c) que só há provas a
incriminá-lo “... quanto ao recebimento das fer-
ragens; que, segundo o apelante, o fez em
atendimento a um pedido de Emerson, para
quem já trabalhou como empregado...” (f. 304). 

Cogita ver reformado o decisum com sua
absolvição, ou a condenação em um único deli-
to de estelionato. 

Irresigna-se, de igual, Genito José
Pereira (f. 290 e 314/136), às seguintes razões:
a) que, “... de forma veemente, em todas as
fases em que foi ouvido, negou a participação
na empreitada delituosa...” (f. 315); b) que “... o
conjunto das provas ratifica que, realmente, sua
participação não ficou evidenciada, de certo
que seus depoimentos foram corroborados por
outros...” (f. 315); c) que “... as provas não são
suficientes à manutenção do decreto conde-
natório...” (f. 316); d) que, “... quanto ao crime
de formação de quadrilha, de igual forma deve
o recorrente ser absolvido, uma vez que não se
provou a ligação com os demais sentenciados
para a prática delituosa...” (f. 316); e) que, caso
seja mantida a condenação, devem ser fixadas
as penas-base no mínimo legal. 

Também quer absolvição ou redução da
pena. 

Há contra-razões (f. 321/331). 

O Ministério Público de segundo grau,
em r. parecer da lavra da valorosa Procuradora
de Justiça Dr.ª Regina Belgo, recomenda o
desprovimento dos recursos (f. 349/351). 

É, em síntese, o relatório. Passa-se à
decisão. 

Conhece-se dos apelos, visto que
próprios e tempestivamente aviados. 

Invocam todos os apelantes a inexistên-
cia de provas suficientes à condenação por
estelionato, e que não se comprovou a existên-
cia de liame subjetivo a autorizar a tipificação
do ilícito de formação de quadrilha. 

Passa-se, pois, ao exame acurado das
provas. 

Transcrevem-se, a seguir, excertos das
declarações de cada um dos ora apelantes: 

a) ... que recebeu solicitação de Emerson
Martins Andrade para que fosse até o Bairro
Cidade Nova para receber ferragens, sendo
entregue pelo mesmo o cheque TA 156349,
Banco Itaú, no valor de R$1.600,00 (...), a fim
de que o declarante efetuasse o pagamento;
que se dispôs a realizar tal empreitada, ape-
nas como um favor, sem receber nenhuma
promessa de pagamento; que o declarante
também não sabia que o cheque era furtado,
somente tomou ciência deste fato quando
houve a abordagem policial; que, após tomar
ciência de que participava, sem querer, de um
crime, o declarante ajudou a localizar
Emerson Martins de Andrade, telefonando
para este e dizendo que havia diferença entre
o valor da nota de entrega e o valor do
cheque; que Emerson confessou ter adquirido
um veículo Fiat Uno com o produto adquirido
mediante pagamento com cheques furtados,
sendo reconhecido por várias vítimas trazidas
pela Polícia; que o declarante não foi reco-
nhecido por nenhuma vítima... (Mário José
Rodrigues - f. 14, no inquisitório); 

a/1) ... que não são verdadeiros os fatos nar-
rados na denúncia; que conhece o segundo
réu há cerca de 08 anos, pois trabalhou para
um açougue do qual o mesmo era proprie-
tário; que não aplicou golpe nenhum e não
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recebeu ‘nem um centavo’; que o segundo
acusado lhe pediu para fazer tal favor, com o
cheque furtado, pois seu carro estaria com
problemas mecânicos, dizendo o mesmo que
pagaria um mototáxi para o interrogando; que,
assim, o interrogando atendeu ao pedido do
segundo acusado e foi até o local, onde foi
preso; que não estranhou o fato de o cheque
mencionado estar em nome de terceiros, pois
o segundo réu lhe disse que era de um
cliente... (f. 131, em juízo);

b) ... que foi detido e (...) abordado por cerca
de 16 policiais, todos eles sem farda, os quais
começaram a questioná-lo sobre cheques
roubados, sendo levado para um matagal
atrás do aeroporto, onde, algemado, recebeu
alguns chutes nas pernas e no braço (...); que
os policiais queriam cheques furtados, contu-
do o declarante não tinha tais cheques em
seu poder, tendo explicado que agiu sob o
comando de Genito José Pereira, pessoa que
entregava os cheques para o declarante, e
Mário José Rodrigues, que recebia as mer-
cadorias nos locais indicados; que Pereira
dividia o valor dos cheques com a dupla, após
descontado o frete, em partes iguais...
(Emerson Martins Andrade - f. 15, no
inquisitório); 

b/1) ... que não praticou golpe algum, apesar
de reconhecer que recebeu e pagou duas
vezes por materiais de construção, dizendo
que foi a pedido do terceiro réu; que uma vez
recebeu R$ 300,00 e na outra R$ 200,00 pelo
serviço; que não estranhou o fato de os
cheques estarem em nome de terceiros, pois
o terceiro réu é comerciante, possuindo uma
fábrica de blocos de cimento; que não sabia
que os cheques eram furtados (...); que, certa
feita, quando recusou tal ‘serviço’ do terceiro
réu, o primeiro acusado estava junto e disse
que cumpriria a tarefa, não sabendo o interro-
gando quanto iria receber do terceiro denun-
ciado; que o terceiro acusado o mandou quitar
400 blocos de cimento, o que foi feito, sendo
que o interrogando tem a impressão de que a
encomenda era também feita por parte do
quinto réu, pois ambos são irmãos; que o
quinto denunciado deu R$ 75,00 para o inter-
rogando levar o cheque para compra dos 400
blocos de cimento; que não vendeu os cabos
de cobre para o quarto réu, pois foi o terceiro
que o fez; que comprou 03 folhas de cheque,
mas quem lhe deu o dinheiro foi o terceiro réu,
que adquiriu tais cártulas de um rapaz na Av.

Livramento; que o terceiro réu lhe repassou,
também, um Uno azul, ano 96, tendo o inter-
rogando assumido 22 parcelas de R$ 368,00,
relativas a um financiamento do veículo (...);
que resolveu desistir de ‘fazer serviços’ para o
terceiro réu de recebimento e pagamento de
materiais de construção, pois desconfiou da
licitude dos mesmos; que o carro Uno acima
mencionado foi recebido com o financiamento
a pagar pelo interrogando das mãos do ter-
ceiro réu, em razão dos ‘serviços descritos
acima’... (f. 132/133, em juízo);

c) ... que não conhece o indivíduo Mário José
Rodrigues; que declarou conhecer Emerson
Martins Andrade, sendo este seu cliente; que
disse ter prestado serviços de serralheria para
Emerson apenas uma vez; que não passou
nenhum cheque para Emerson; que ratifica,
mais uma vez, que só prestou serviços para
Emerson por apenas uma vez; que não tem
conhecimento nenhum sobre cheques furta-
dos... (Genito José Pereira - f. 47/48 e 49/50,
no inquisitório);

c/1) ... que não sabe explicar por que o
primeiro e segundo réus disseram que rece-
beram cheques furtados das mãos do interro-
gando, para pagarem e receberem materiais
de construção; que não conhece o primeiro
réu (...); que trocou 800m de fio de luz com o
segundo réu, dando o interrogando um Fiat
Uno azul, 1996, com prestações pendentes
de um financiamento; que nega que tenha
mandado o segundo réu comprar 03 folhas de
cheques de um rapaz na Av. Livramento; que
também não pediu a Emerson para receber
400 blocos de cimento, até mesmo porque o
interrogando não os comprou; que vendeu os
ditos fios para o quarto acusado, por
R$1.800,00... (f. 134, em juízo); 

d) ... que é representante comercial e trabalha
com venda de material de construção; que
não se lembra exatamente do dia, mas que,
por volta do dia 14 do corrente, Genito José
Pereira ofereceu duas bobinas de cabo
16mm; que as bobinas já estavam mexidas;
que Genito ofereceu as bobinas por R$
2.200,00, e o declarante fez a contraproposta
no valor de R$ 1.800,00 e que Genito aceitou;
que conhece Genito do meio comercial; que
Genito disse ao declarante que uns conheci-
dos dele estavam mexendo com construção e
que aqueles fios haviam sobrado da referida
obra; que não sabia que Genito estava come-
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tendo ilícito penal; que nunca comprou outros
produtos de Genito; que Genito nunca ofere-
ceu outras mercadorias ao declarante; que
nunca conversou com Emerson, mas o con-
hecia de vista, pois o pai de Emerson já foi
proprietário de um açougue, e o declarante
comprava carne neste... (f. 58/59 - José
Ferreira Lopes, no inquisitório); 

d/1) ... que não sabia que o produto adquirido
era produto de crime; que não costuma com-
prar mercadoria sem nota, mas, como estava
precisando do material e é distribuidor de
materiais elétricos e de construção em geral,
resolveu comprar os cabos de cobre do ter-
ceiro réu, pagando-lhe R$1.800,00, à vista...
(f. 135, em juízo); 

e) ... que, sobre o APFD do dia 20.07.05 (...),
não comprou os 110 blocos do Emerson; que
Emerson vendeu os blocos para um primo
dele; que esclarece que não tem interesse
algum em comprar blocos, pois tem uma
fábrica de blocos e os fabrica... (f. 77 - Milton
José Pereira, no inquisitório); 

e/1) ... que, realmente, o segundo acusado
lhe ofereceu os blocos de cimento para com-
pra, mas o interrogando disse que não pre-
cisava, havendo o segundo denunciado lhe
dito que iria vender para um primo, cujo nome
desconhece; que não sabe sobre possíveis
golpes aplicados por seu irmão Genito, sendo
surpreendido com policiais na casa do
mesmo; que, com relação à afirmação do
segundo réu, atribuindo-lhe a compra dos 110
blocos de cimento, acha que o mesmo se
enganou... (f. 136, em juízo). 

Efetuou-se acareação entre Genito,
Emerson e José Ferreira Lopes, que afirmaram:

a) ... que, com relação à compra dos 800 me-
tros de fio, declarou que comprou os fios por
telefone, com cheques em branco comprados
na Av. Livramento, no Bairro Veneza; que
declarou ter pagado R$ 10,00 por folha de
cheque em branco; que uma das folhas foi
adquirida com R$ 10,00 que o declarante
pegou emprestado com Genito; que recebeu
os fios em uma construção abandonada no
Bairro Cidade Nova, Santana do Paraíso; que
passou os fios para Genito; que recebeu um
veículo em troca, um fiat Uno azul, LAW 6693;
que, questionado com relação às madeiras

adquiridas na Madeiminas, disse que pagou
com um dos cheques adquiridos no Bairro
Veneza II; que preencheu o valor de R$
1.200,00 ou R$ 1.300,00, por caibros,
madeirites e tábuas; que a madeira foi
entregue no B. Jardim Vitória, em uma casa
que estava em construção parada; que trouxe
as madeiras para o Bairro Cariru, na Av. Itália,
próximo à One, escola de inglês; que foi dei-
xada em uma residência de um amigo dele,
de nome Lúcio; que Lúcio não sabia de nada,
só prestando um favor para o declarante; que
os caibros e os madeirites ainda se encon-
tram no Bairro Cariru, no referido local; que
passou as tábuas para Genito; que Genito lhe
passou R$ 140,00; que Genito vendeu as
tábuas por R$ 210,00 ou R$ 220,00; que não
sabe para quem ele vendeu as tábuas; que,
perguntado sobre a compra de vergalhões de
ferro, sacos de cimento e telhas, declarou que
adquiriu no Depósito Sampaio, no Bairro Bom
Jardim, por telefone, com o cheque em bran-
co que foi adquirido por R$ 10,00, já citado;
que passou o material para Genito vender;
que não sabe por quanto Genito vendeu todo
o material; que não recebeu nada por essa
venda, em virtude do débito do restante do
veículo Uno, já citado; que, com relação aos
400 blocos de cimento para feitura de muros,
foi comprado em um depósito, não se recor-
dando ao certo em qual depósito; que foram
comprados por R$ 320,00; que foram entre-
gues no Bairro Cidade Nova, em uma con-
strução abandonada; que, quando o depósito
foi fazer a entrega do referido material, só
foram entregues 110 blocos; que os 110 blo-
cos foram passados para Milton José Pereira,
irmão do primeiro acusado Genilton; que
lucrou R$ 50,00; que Genilton não participou
dessa compra; que não se recorda de compra
na Loja Ipatintas; que, perguntado acerca da
compra de 600 blocos, declarou que não se
recorda do local da firma, e a mercadoria não
foi recebida, pois o responsável para receber
tal mercadoria foi preso por policiais; que,
com relação aos vergalhões de ferro, adquiri-
dos na Empresa Ferromac, localizada no
Bairro Cidade Nobre, disse que pagou a
quantia de R$ 1.600,00, também com um
cheque em branco, adquirido com o mesmo
rapaz que lhe passa tais cheques, na Av.
Livramento; que conhece Genito há, aproxi-
madamente, 2 anos; que Mário nada tem a
ver com toda a negociação; que ele só estava
no local para receber a mercadoria e pagar
com o cheque de R$ 1.600,00 apreendido;
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que, perguntado se fretou ou terceirizou o
serviço de frete para carregar as mercadorias
adquiridas ilicitamente, respondeu que Genito
arrumava os fretes, depois que as mercado-
rias já estavam nas construções abando-
nadas... (f. 63/64 - declarações do acareado
Emerson Martins Andrade);

b) ... que, perguntado se conhece Emerson,
declarou que o conhece há, aproximadamente,
01 ano e alguns meses; que não tem conheci-
mento da compra de 800 metros de fio; que tro-
cou o Fiat Uno LAW 6693 nos 800 metros de
fio; que vendeu os fios no valor de R$
1.800,00; que vendeu os fios para José
Ferreira Lopes, vulgo ‘Ferreirinha’; que, com
relação à madeira, caibros, madeirites e
tábuas, declarou que não tem conhecimento
desses materiais; que não passou nenhum din-
heiro para Emerson; que, com relação às com-
pras de vergalhões de ferro, sacos de cimento
e telhas, declarou que desconhece sobre tais
materiais; que, com relação aos 400 blocos de
cimento e os 110 blocos de cimento repassa-
dos ao seu irmão Milton J. Pereira, declarou
que não tem conhecimento; que, com relação
aos 600 blocos de cimento adquiridos em outro
depósito, declarou que não tem conhecimento
de tais materiais; que, com relação às tintas
adquiridas na Ipatintas e barras de ferro na
empresa Ferromac, estas últimas pagas com
um cheque no valor de R$ 1.600,00, cujo titu-
lar é pessoa física diversa das compras anteri-
ores, declarou que não tem conhecimento de
nada; que, perguntado se fretou ou terceirizou
algum frete das referidas mercadorias, respon-
deu que não... (f. 64 - declarações do acarea-
do Genito José Pereira); 

c) ... que, perguntado a respeito da compra
dos 800 metros de fio, disse que pagou R$
1.800,00 por estes; que eram dois rolos de fio
e que, se fosse comprá-los do fabricante, ele
pagaria, aproximadamente, R$ 24.500,00;
que não sabia que os fios eram produto de
crime; que, com relação à madeirite, caibros e
tábuas, declarou não ter conhecimento (...);
que declarou não conhecer Emerson; que,
perguntado se fez algum frete carregando
algum destes materiais, ou fretou terceiri-
zando, respondeu que não... (f. 64/65 - decla-
rações do acareado José Ferreira Lopes). 

Quanto à prova testemunhal, extrai-se dela
que o condutor no APFD, PM Ramon de Siqueira
Carvalhais, afirmou naquela peça:

... que participava do patrulhamento velado
nesta data, quando recebeu comunicação do
comerciante Erismar Sampaio da Cruz, o qual
relatou ter sido vítima de estelionato ocorrido
em 15.07.05, quando foram encomendados
R$ 1.350,00 (...) em material de construção,
ficando combinada a entrega no endereço
onde o recebedor efetuou o pagamente com
um cheque furtado (BOPM 26.261/05); que
também foi relatado outro crime do mesmo
grupo, em que o proprietário da ‘Madeiminas’,
em 11.07.05, também recebeu como paga-
mento cheque furtado, no valor de
R$1.308,00 (...), correndo a notícia entre os
comerciantes desta cidade, que resultou na
informação de uma nova encomenda dos
estelionatários para entrega nesta data; que o
endereço da entrega era no Bairro Cidade
Nova, sendo a firma escolhida a empresa
‘Ferromaq - Ferro e Aço’, encomenda no valor
de R$1.600,00 (...); que monitoraram o local e
conseguiram surpreender o conduzido Mário
José Rodrigues após este efetuar o paga-
mento com o cheque TA-156349, Banco Itaú,
Agência Ipatinga-Centro, sendo tal cheque
proveniente de furto, conforme informação do
serviço ‘cheque-cheque’; que também foi
apreendida a nota de orçamento emitida para
Eli Alves Sodré, pessoa que, ao que tudo indi-
ca, teve sua assinatura falsificada no cheque;
que o conduzido Mário disse que recebia os
cheques furtados e agia de comum acordo
com Emerson Martins Andrade, sendo este
localizado na condução do veículo LAW-6693,
sem habilitação legal, recebendo voz de
prisão, e confessou sua participação no este-
lionato, informando que esse veículo foi
adquirido mediante troca por materiais elé-
tricos, produtos de estelionato, e que os
cheques lhe foram entregues por Genito José
Pereira, indivíduo que não foi localizado e que
estaria de posse do talonário de cheques fur-
tados e que realizaria as encomendas por
telefone... (f. 11, no inquisitório). 

Em juízo, o PM Ramon ratificou seu
depoimento, salientando que:

... o depoente teve informação da participação
de estelionato dos três primeiros acusados e
não soube da participação dos dois últimos. Os
três primeiros acusados admitiram a prática dos
demais crimes de estelionato mencionados na
denúncia (...); os dois primeiros acusados admi-
tiram que a mercadoria que eles adquiriam com
cheques legítimos eram vendidas após; durante
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o período em que estava sendo abordado pela
Polícia, o acusado Mário ligou para o acusado
Emerson; pela conversa, o Mário teria informa-
do ao Emerson que o material já tinha sido rece-
bido, e ele já estava passando o cheque corres-
pondente. Posteriormente, o Mário ligou outras
vezes para o acusado Emerson, perguntando
onde ele estava... (f. 188).

A testemunha Alex Anderson Assis Gomes,
soldado PM, além do já contido no APFD, afirmou
que:

a) ... o conduzido Mário foi preso após pagar
a mercadoria encomendada com um cheque
furtado, sendo detido em seguida o conduzido
Emerson, apontado por Mário como a pessoa
que lhe entregava os cheques furtados, agin-
do ambos de comum acordo para dar os
golpes; que o conduzido Emerson foi
reconhecido pela testemunha Cristian do
Nascimento, como sendo a pessoa que lhe
pagou com um cheque furtado, fato ocorrido
em data próxima, no Bairro Esperança, nesta
cidade...” (f. 12, no inquisitório); 

a/1) ... que confirma as declarações prestadas
perante a autoridade policial (...); que, durante
a abordagem, o acusado Mário ligou para o
acusado Emerson, combinando encontrar
com este último, na residência deste, em
Coronel Fabriciano... (f. 189, em juízo). 

À sua vez, o policial civil Ronaldo de
Oliveira Andrade:

a) que o declarante participou da integrali-
dade das diligências sobre o APFD nº 57/05
(...), que veio a caracterizar a má-fé de quatro
agentes, entre eles Genito, Emerson,
Ferreirinha e Mário (...); que Genito e
Emerson eram os responsáveis pela
aquisição de folhas de cheque em branco fur-
tadas, bem como das compras efetuadas
através de ligações telefônicas, tendo como
forma de pagamento os referidos cheques,
que eram entregues para pagamento à vista;
que Genito era responsável pela venda das
mercadorias arrecadadas e Mário e Emerson
eram responsáveis pelo recebimento dos pro-
dutos a serem entregues e, em seguida,
pagando com os cheques furtados; que José
Ferreira Lopes, vulgo Ferreirinha, era respon-
sável por receptar as mercadorias de seu
interesse...” (f. 75/76, no inquisitório); 

a/1) ... que o Emerson afirmou que teria ven-
dido umas peças de madeira para o acusado
Milton, mas com este último não foi apreendi-
do nenhum material; o Genito chegou a ofere-
cer R$ 200,00 ao depoente para ‘esquecer
esta história’, tendo o depoente falado com
ele o seguinte: ‘você me devolve apenas os
materiais que vocês compraram’... (f. 190, em
juízo); 

.... dentre os acusados, conhece apenas o
Mário José Rodrigues e, no dia, viu uma pes-
soa ligar para ele, mandando ele pegar um
negócio e, nesse dia, ele foi preso; que não
sabe a quem Mário estava pagando... (f. 195
- testemunho de José Rocha); 

... dentre os acusados, conhece apenas o
José Ferreira Lopes; sabe que esse acusado
comprou uma certa quantidade de fios elétri-
cos, rolos, e, no mercado, valia em torno de
R$ 2.000,00, e ele pagou pela mercadoria em
torno de R$ 1.750,00 a R$ 1.800,00. O
depoente viu a mercadoria passando, mas
não sabe mencionar a quantidade e espes-
sura, mas afirma que, ainda assim, vale R$
2.000,00 pelo preço de mercado, e que o acu-
sado José Ferreira teria pago o valor
retromencionado por ela; o depoente é
comerciário e trabalha numa loja de venda de
materiais de construção, inclusive fios. São
dois rolos que o depoente viu passando, e o
depoente acredita que o José Ferreira com-
prou os dois rolos... (f. 201). 

As testemunhas Robson Kelley Caldeira
de Souza (testemunha de apresentação dos
acusados Mário e Emerson - f. 187), Sônia
Maria da Silva (f. 196), Adilson Dutra de Oliveira
(f. 197), Lúcio Marcos de Almeida (f. 200) e
José Carlos de Castro (f. 202) nada declararam
de útil na elucidação dos fatos. 

Eis excertos das declarações das vítimas,
bem como de depoimentos de seus empregados: 

a) ... que é proprietário de comércio de mate-
rial de construção; que uma pessoa que se
identificou como Eli Alves fez o pedido de
vários materiais de construção, por telefone, e
pediu para que entregasse todo o material no
Bairro Cidade Nova, neste Município; que,
quando chegou ao local para fazer a entrega
do material, o detetive Ronaldo estava no
mesmo local e aconselhou o declarante a não
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entregar aquele material, pois outras pessoas
já tinham tomado calote da mulher que se
identificou como Eli Alves; que, então, voltou
com todo o material para o seu estabeleci-
mento comercial... (f. 53/54 - Orlando
Gregório de Freitas, no inquisitório); 

a/1) ... que não conhece os acusados; o mate-
rial já tinha sido descarregado no local de
destino, mas, aconselhado pelo detetive
Ronaldo, o depoente pegou a mercadoria de
volta, pois, segundo o detetive, a pessoa que
estava adquirindo a mercadoria iria dar prejuí-
zo ao depoente, como já dera a outros comer-
ciantes, mas não explicou detalhes sobre
isso; que quem comprou as mercadorias não
reclamou com o depoente pelo fato de não ter
sido entregue o pedido... (f. 193, em juízo); 

b) ... que trabalha no Depósito Sampaio,
como motorista; que levou material de cons-
trução no loteamento Porto Seguro, perten-
cente ao Município de Caratinga; que quem
recebeu o material no referido local foi
Emerson, tendo este mesmo entregado o
cheque ao declarante... (f. 56 - Cristian do
Nascimento, no inquisitório); 

b/1) ... o cheque que o Emerson deu ao
depoente, em pagamento da mercadoria, era
sem fundos, pois soube que era cheque rou-
bado. O depoente teve contato com o acusa-
do Mário quando da prisão dele... (f. 198, em
juízo); 

c) ... que é gerente comercial da loja Damatel,
localizada (...); que, no dia 05 de julho, por
volta de 11h30m da manhã, a vendedora
Sônia Maria da Silva, que trabalha nesse
mesmo estabelecimento comercial, atendeu a
um senhor que se identificou como sendo
Jorge Sales, com telefone de contato (31)
9257-0301; que este senhor estava fazendo a
cotação de preço de 800 metros de cabo de
cobre de 16mm; que, depois de combinada a
negociação, a venda sairia pelo valor total de
R$ 3.100,00 à vista (...); que o ‘comprador’
disse, ainda, que, quando o entregador
chegasse ao local, ligasse para ele, pois ele
iria até lá receber a mercadoria e efetuar o
pagamento; que o entregador, ao chegar ao
local, entrou em contato com o ‘comprador’, e,
depois de alguns minutos, chegou um rapaz
moreno escuro, em uma motocicleta (...),
dizendo ser Jorge Sales; que o mesmo rece-
beu a mercadoria e passou o cheque no valor

de R$ 3.100,00, em nome de João Batista dos
Santos e/ou Josenice Almeida dos Santos
(...); que o declarante, ao receber o cheque no
estabelecimento comercial, fez a consulta
dele imediatamente e constatou que o cheque
estava com a restrição ‘contra-ordenado’... (f.
70/71 - Josimar Ferreira de Alvarenga, no
inquisitório); 

c/1) ... que recuperou apenas uma parte da
mercadoria que foi adquirida irregularmente;
que a mercadoria recuperada estava na posse
do acusado José Ferreira Lopes, vulgo
‘Ferreirinha’; que o acusado Genito também
teria feito compras de mercadorias com
cheques sem fundos, emitidos por ele mesmo,
contra o Bradesco, (...), na loja Fênix Materiais
Elétricos Ltda., os quais estão sendo juntados
nesse momento... (f. 191, em juízo); 

d) ... que é proprietário da empresa Madeiminas
(...); que, no dia 28.07.2005, um homem que se
identificou como João Batista dos Santos Filho
fez pedido de tábua pinus, madeirite e pikiarana
07x07; que o valor total da venda era de
R$1.307,94, à vista (...); que o entregador
chegou ao referido endereço, e não havia
ninguém para receber a mercadoria; que o local
da entrega era um lote vago; que, depois de
entrar em contato no telefone 31-9257-0301,
passados alguns minutos, chegou um mototáxi,
recebeu a mercadoria e efetuou o pagamento à
vista, com um cheque no valor de R$ 1.307,94,
no nome de João Batista dos Santos Filho; que,
no dia seguinte, Elismar, que também é proprie-
tário de um depósito de material de construção,
ligou para o declarante perguntando se ele tinha
um cliente de nome João Batista dos Santos
Filho; que Elismar lhe informou que o referido
homem estava dando calote na praça; que, logo
depois da conversa com Elismar, ligou para o
banco e constatou que o cheque que ele havia
recebido estava sustado... (f. 89/90 - José
Vander da Silva, no inquisitório); 

d/1) (...) o depoente chegou a conhecer os
acusados Mário e Emerson na delegacia; o
depoente recuperou parte da mercadoria,
mais precisamente o madeirite e a pikiarana,
mercadorias que estavam numa casa lá no
Bairro Cariru, mas não sabe o nome da pes-
soa residente nesse endereço... (f. 194, em
juízo); 

e) (...) que o declarante é empregado da
Empresa Damatel e efetua entregas para a
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referida empresa; que efetuou a entrega, em
05.07.2005, na parte da tarde (...); que foi até
o local fazer a entrega de 800 metros de cabo
de cobre 16mm; que, chegando ao referido
endereço, não havia ninguém no local (...);
que entrou em contato com o ‘cliente’, e
depois de alguns minutos chegou um homem
moreno, em uma moto Titan azul; que o
homem não se identificou; que o referido
homem recebeu a mercadoria e lhe passou o
cheque no valor de R$ 3100,00... (f. 91 - Alex
Toledo de Carvalho, no inquisitório); 

e/1) (...) não se lembra do nome do indivíduo
que recebeu a mercadoria que o depoente
entregou e não identificou essa pessoa nesta
sala de audiências... (f. 199); 

f) (...) que o declarante é um dos sócios da
empresa Ipatintas Ltda. (...); que, na manhã
do dia 19.07.05, uma pessoa, que se identifi-
cou como Eny Alves Sodré, ligou para o esta-
belecimento comercial do declarante e efe-
tuou uma cotação de preço de tintas; que,
naquela mesma manhã, ligou confirmando a
compra de 02 latas de 18 litros de tinta Suvinil
fachada; que o valor total da compra ficou em
R$ 487,80 (...); que a entrega foi efetuada no
referido endereço; que um homem recebeu a
mercadoria e passou o cheque para o entre-
gador (...); que, no outro dia, o Sr. Josimar,
proprietário da Damatel, ligou para o decla-
rante e lhe perguntou se ele teria efetuado
uma venda para um cliente de nome Eny Ales
Sodré; que o declarante disse que sim; que
Josimar disse, então, que se tratava de um
calote, pois o cheque do referido ‘cliente’ esta-
va sustado; que Josimar havia caído no
mesmo golpe; que, depois de constatar que o
cheque que ele havia recebido também esta-
va sustado, veio até esta DRPC e fez uma
representação... (f. 92/93 - Wendell Renan de
Oliveira Coelho); 

g) (...) que o declarante (...) é motorista do
Depósito Sampaio (...); que efetuou a entrega
de cimento, telhas e vergalhão, num total de R$
1350,00, em (...) uma casa em construção, mas
a obra estava parada; que foi feita a entrega, e
um homem que se identificou como João
Batista efetuou o pagamento com um cheque à
vista, no valor de R$ 1350,00... (f. 94 - Ernane
Marques Guerra); 

h) (...) que é proprietário do Depósito Sampaio
(...); que um homem que se identificou como

João Batista dos Santos ligou para o referido
estabelecimento comercial e comprou, por tele-
fone, cimento, telhas e vergalhão, no total de R$
1350,00; que o material foi entregue (...) em uma
casa em construção, mas a obra estava parada;
que foi feita a entrega, e um homem que se iden-
tificou como João Batista efetuou o pagamento
com um cheque no valor de R$ 1350,00 (...); que
o referido cheque foi depositado e, depois de
dois dias, o cheque voltou sustado; que o declar-
ante, então, chamou a PM e foi lavrado o BOPM
26.261... (f. 95 - Elismar Sampaio da Cruz, no
inquisitório); 

h/1) (...) o depoente não recuperou o material
vendido, nem foi ressarcido do prejuízo, e o
indivíduo que recebeu o material foi o acusado
presente Emerson... (f. 192, em juízo).

Transcritos os excertos de declarações e
de depoimentos, procede-se à análise, em
primeiro lugar, do crime de tentativa de este-
lionato. A propósito, ensina o criminalista
Heleno Cláudio Fragoso: 

Tentativa constitui realização incompleta da
conduta típica, que não se integra, em seu
aspecto objetivo, por circunstâncias alheias à
sua vontade. 

Mais adiante assinala: 

... a distinção entre atos preparatórios e atos de
execução constitui difícil problema, tendo sido
formuladas a propósito diversas teorias. Tendo
em vista o sistema de nossa lei, prevalece na
doutrina um critério objetivo de distinção, sendo
irrelevante, em princípio, o plano delituoso do
agente. Materialmente constitui ato de execução
aquele que inicia o ataque ao bem jurídico tute-
lado: formalmente, tal ato distingue-se pelo início
de realização da ação típica prevista pela lei. Ato
preparatório é o que possibilita, mas não consti-
tui, ainda, a execução. Não basta, portanto, a
revelação do propósito de cometer o crime, nem
a prática de atos inequívocos dirigidos à ação
incriminada, que ainda não correspondam a seu
início (Lições de direito penal, v. 2, p. 266). 

Estelionato, segundo a definição do art.
171 do CP, “é obter, para si ou para outrem,
vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo
ou mantendo alguém em erro, mediante artifí-
cio, ardil ou qualquer outro meio fraudulento”.
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Ainda a propósito, o mestre Magalhães
Noronha, ao analisar a tentativa e o ilícito de
estelionato, enfatiza: 

entre o meio fraudulento e o resultado projeta-
se um iter criminis que pode ser interrompido,
havendo, então, tentativa, pois houve começo
de execução, sem se chegar à consumação.
Melhor que muitos outros delitos, o esteliona-
to pode oferecer casos de tentativa, em que a
ação é interrompida prestes a realizar-se a
consumação: assim na hipótese em que o
agente consegue, com emprego de meios
fraudulentos, enganar a vítima, e, quando ela
está a entregar a vantagem indevida, o que
concomitantemente lhe acarretará prejuízo,
intervém terceiro, que, ciente do engodo e do
erro, impede essa entrega (Direito penal. 28.
ed., v. 2, p. 389). 

Se assim é, um dos elementos caracteri-
zadores da tentativa é a não-superveniência do
resultado lesivo por circunstâncias alheias à
vontade do agente; e, no caso dos autos, o
ilícito não se consumou em razão da pronta
desconfiança do estabelecimento comercial,
vítima, quanto ao cheque utilizado no ardil,
provocada pelo alerta que o policial civil
Ronaldo Andrade fez ao entregador das mer-
cadorias. 

Ora, no estelionato, o delito que requer a
cooperação da vítima, o início de sua execução
somente ocorre quando o agente consegue
enganá-la, pois o simples emprego de artifício ou
ardil caracteriza apenas a prática de atos
preparatórios, não configurando, pois, a tentativa. 

Portanto, encontra-se demonstrado ad
sacietatem que não se caracterizou, in hac
specie, nem mesmo a figura da tentativa do
crime de estelionato, pois nem sequer se con-
cretizou o início de execução, representado
pela entrega da mercadoria e o recebimento do
cheque, dando por válido o negócio. Ao con-
trário, o que se demonstrou é que os apelantes
quiseram adquirir mercadorias no estabeleci-
mento vitimado, mas o entregador, alertado
pelo policial Ronaldo, retornou com a mercado-
ria, desconfiado que ficou, o que teve o condão
de evitar a perpetração do ilícito, à míngua de
transcurso das etapas do iter criminis. 

À colação, coadunáveis arestos: 

A recusa do vendedor que, por desconfiança
não aceita do acusado cheque como meio de
pagamento à celebração do contrato de com-
pra e venda, descaracteriza até mesmo a figu-
ra da tentativa do crime de estelionato, pois
nem sequer se concretiza o início de exe-
cução, que é a entrega e o recebimento da
cártula considerando válido o negócio
(JTACrim 96/163). 

No estelionato, o delito não se completa se a
vítima não chega a ser enganada, como,
percebendo a burla, comunica o fato à Polícia.
O clímax do estelionato se apresenta quando
coincidem, incondicionados e acabados, o
projeto do sujeito ativo e o prejuízo do sujeito
passivo. Sem tal coincidência, está ainda no
iter criminis ou na etapa de mera tentativa
(TACrimSP, AC, Rel. Juiz Silva Pinto,
JUTACrim 83/297).

Estelionato. Falsa identidade. Falsificação de
documento público. Absorção dos demais
crimes cometidos pelo de estelionato. Meros
crimes-meio utilizados para alcançar o intento
criminoso. Tentativa. Admissibilidade. Delito
não consumado. Vítima que não chegou a ser
lesada (Apelação Criminal nº 000.123.870-
8/00, Relator: Des. Luiz Carlos Biasutti). 

Conclui-se que todos os apelantes de-
vem ser absolvidos, no que tange ao ilícito de
tentativa de estelionato (art. 171 c/c art. 14, inciso
II, do Código Penal). 

No que concerne aos quatro estelionatos
consumados, constata-se, às escâncaras, que
não existe prova suficiente à condenação do
apelante Mário José Rodrigues. Os depoimen-
tos das vítimas e dos demais apelantes, alhures
transcritos, dão conta de que lhe foi solicitado
por Emerson Martins Andrade, como favor, sua
ida ao Bairro Cidade Nova para receber ferra-
gens. Não há provas inconcussas de que ele
soubesse acerca da procedência ilícita do
cheque e da pretensão dos apelantes Genito e
Emerson de dar o golpe no comerciante. 

Registre-se, no que tange à autoria
imputada ao apelante Mário, que este, desde o
inquisitório, negou os fatos. Ademais, a prova
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reunida não autoriza sua condenação, pois não
ficou demonstrada a ocorrência de qualquer
fato concreto que pudesse revelar sua partici-
pação no ilícito. Não há demonstração segura a
respeito, permissa venia. 

Pondere-se que, no processo criminal,
vigora o princípio segundo o qual a prova, para
alicerçar um decreto condenatório, deve ser
clara, segura e indiscutível, não bastando a alta
probabilidade acerca do delito e da autoria.
Persistindo a dúvida, por mínima que seja,
impõe-se a absolvição, fundada no princípio in
dubio pro reo. Daí dever-se absolver o apelante
Mário José Rodrigues. 

Todavia, o mesmo não se pode dizer acer-
ca dos apelantes Genito José Pereira e Emerson
Martins Andrade, pois a prova de suas partici-
pações é firme, merecendo confirmação a sen-
tença condenatória. Acham-se sobejamente com-
provadas a autoria e a materialidade, ut auto de
apreensão - f. 28, nota fiscal no valor de R$
1.308,00, de emissão da MadeiMinas Indústria e
Comércio Ltda. - f. 44/46, bem como pedido de
providências acerca de outro estelionato, este
havido na empresa Ipatintas Ltda., além de cópia
do cheque respectivo, no valor de R$ 487,80 - f.
61/62, BO 24.458-2 e cheque no valor de R$
3.100,00 - f. 66/69. Há, ainda, como prova, o
orçamento de compra e cópia de cheques - f.
73/74, auto de apreensão - f. 79, BO 26.261,
cheque no valor de R$ 1.350,00 - f. 80/84, nota
fiscal - f. 85 e auto de apreensão (f. 87). 

Acerca do delito de receptação, pretende
o apelante José Ferreira Lopes ser absolvido. 

Registre-se que, para que se admita a
existência da receptação, em sua forma dolosa,
exige-se evidência segura de que o agente conhe-
cia o fato, tinha ciência da procedência criminosa
da coisa adquirida ou recebida de outrem.

Contudo, não pode o julgador deixar de
observar que o dolo específico, para caracteri-
zação do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput, do Código Penal), deve ser aferido
através do exame de todas as circunstâncias
que cercam o recebimento da res ou o exercí-
cio da posse propriamente dito. 

Evidenciada está a procedência crimi-
nosa das peças que o apelante José Ferreira
Lopes confessa ter adquirido de Genito por R$
1.800,00. Não resta dúvida de que o apelante
José Ferreira tinha ciência da origem ilícita da
coisa. Note-se que as peças apreendidas em
diligência são, efetivamente, produto de furto.
Esclareceu ele (apelante) que é comerciante no
ramo de material de construção, o que demons-
tra seu conhecimento do real valor da mercado-
ria adquirida. Em seu interrogatório, afirmou
que não recebeu ou exigiu a nota fiscal ou reci-
bo de venda do produto. “Para o bom entende-
dor, meia palavra basta...”. 

A jurisprudência é farta e pacífica, no sen-
tido de que o dolo direto, exigível como elemen-
tar na receptação prevista no caput do art. 180
do CP, não fica condicionado a uma confissão da
ciência da origem ilícita da coisa adquirida,
sendo certo que esse elemento subjetivo do
crime (dolo direto) fica evidenciado por indica-
tivos fáticos de que o agente dela (procedência
ilícita) tinha conhecimento.

A propósito, consentâneo aresto: 

Em crime de receptação, o fato de os agentes
terem personalidade voltada à prática delitiva
é circunstância que induz a certeza de que
conheciam a origem ilícita dos objetos adquiri-
dos, bem como de que agiram conscientes e
imbuídos de evidente dolo ao adquirirem a res
(TACrimSP, AC, Rel. Juiz S. C. Garcia,
RJD 15/154). 

Ora, não é crível nem admissível que o
apelante José Ferreira, experiente comerciante
no ramo, tenha adquirido 800 metros de fio de
cobre de um suposto indivíduo, por preço muito
inferior ao de mercado, e que nem tenha ques-
tionado acerca da origem das peças ou mesmo
tenha solicitado um recibo ou nota fiscal da
compra, renovata venia. 

À colação, mostra jurisprudencial coa-
dunável: 

A compra certa, segura, previamente acertada,
de veículos furtados, sem documentos, com
objetivo de (alto) lucro, com revenda, alguns
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com alteração do número do chassi, tudo
aponta indiscutivelmente para o dolo direto - ou
nunca haverá, em caso algum, dolo direto...
(TAPR, AC, Rel. Juiz Luiz Viel, RT 698/405).

À vista da acurada análise da prova,
infere-se que inexiste supedâneo legal para
condenar os apelantes Emerson e Genito
(Mário José Pereira foi absolvido) por formação
de quadrilha (CP, art.288), tendo em conta que
ficou mantida a condenação de apenas três
réus, e o delito de formação de quadrilha ou
bando, como cediço, exige mais de três partici-
pantes, ou seja, o mínimo de quatro. 

Resta, pois, a adequação das penas às
condenações ora mantidas, bem como as
absolvições ora declaradas. No que concerne à
condenação de Emerson Martins Andrade e de
Genito José Pereira, mantém-se a pena de dois
anos de reclusão e 18 dias-multa, acrescida de
1/2 pelo crime continuado, o que a torna con-
cretizada em três anos de reclusão, em regime
aberto, além de 27 dias-multa, para cada um.
Mantém-se, também, a condenação de José

Ferreira Lopes nas cominações do art. 180,
caput, do Codex, bem como a pena de dois
anos de reclusão e 18 dias-multa. 

À luz do exposto, dá-se provimento, em
parte, aos apelos, para absolver todos os
apelantes da imputação do art. 288 do Código
Penal (formação de quadrilha) e absolver os
apelantes Genito José Pereira e Emerson
Martins Andrade do delito do 171, c/c o art. 14,
II, do Código Penal (tentativa de estelionato),
nos termos do art. 386, III, do Código de
Processo Penal. Finalmente, absolve-se o
apelante Mário José Rodrigues de todas as
imputações que lhe foram feitas, nos termos do
mesmo dispositivo legal. 

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Beatriz Pinheiro Caires e
Reynaldo Ximenes Carneiro. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO PAR-
CIAL.

-:::-

INCÊNDIO - EDIFÍCIO PÚBLICO -TENTATIVA - PRISÃO EM FLAGRANTE
- TESTEMUNHA - LAUDO PERICIAL - PROVA - CONDENAÇÃO -

FIXAÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS- PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE -
SUBSTITUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SURSIS - CONCESSÃO

Ementa: Crime de tentativa de incêndio. Escola pública. Prova farta. Agente preso em flagrante
delito. Testemunhos que dão conta de que houve arrombamento de salas e presença de álcool
que funcionaria como combustível para o incêndio. Laudo pericial que ampara os depoimentos
e conclui que, se não houvesse pronta e eficaz intervenção de bombeiros, o fogo poderia
causar maiores danos. Substituição da pena não recomendada, diante da conduta social do
agente. Suspensão condicional da pena concedida. Recurso em parte provido. 

APELAÇÃO CRIMINAL n° 1.0183.05.090157-2/001 - Comarca de Conselheiro Lafaiete -
Apelante: Valtair Dias dos Reis - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relator: Des.
REYNALDO XIMENES CARNEIRO

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª
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 PAR-
CIAL. COMUNICAR. 

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2006. -
Reynaldo Ximenes Carneiro - Relator.
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Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro -
Apelação criminal interposta por Valtair Dias
dos Reis, em face da sentença que o condenou
pela prática do crime de tentativa de incêndio. 

Alega que não teve a intenção de oca-
sionar incêndio, pois foi apenas imprudente;
que não houve incêndio, e sim um pequeno
foco, o qual estava “bem baixo e não se alas-
trou”; que, consoante seu depoimento, estava
procurando um local para dormir, porque se
encontrava com sono e com frio e, então, puxou
uma cortina e a molhou com álcool, acendendo
o fogo para se esquentar; que o policial condu-
tor ratifica as colocações; que a companheira
do apelante confirma a versão apresentada
sobre a discussão e que o mesmo não teria
local para se abrigar; que o Ministério Público
tem o ônus de provar a acusação; que nenhu-
ma prova desmantela as declarações do
apelante; que, até a Polícia chegar, tão-
somente o apelante estava no local; que o tipo
penal do artigo 250 do Código Penal exige que
o agente tenha provocado, intencionalmente, a
combustão de algum material por meio do qual
o fogo se propague; que é preciso que se
coloque em risco a coletividade; que o único
prejuízo foi a perda da cortina, de dois
dicionários e de uma carteira de madeira; que o
Juiz a quo não concedeu nenhum benefício ao
apelante; que prevalece o princípio do estado
de inocência; que o crime não foi cometido com
violência ou grave ameaça contra pessoa.
Colaciona julgados. 

Requer seja reconhecida a atipicidade do
fato; alternativamente, que seja desclassificado
para o crime do artigo167 do Código Penal e se
absolva o apelante, diante da insignificância do
ato. 

Contra-razões do Ministério Público às f.
93/96. 

Parecer da d. Procuradoria de Justiça, à
f. 100, pelo improvimento do recurso. 

Conheço do recurso, porque presentes
os pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade. 

As provas produzidas nos autos apontam
no sentido de que o apelante, realmente, come-
teu o crime de tentativa de incêndio, que não se
consumou em função da ação rápida e eficaz
de policiais. 

A testemunha Maria Eva de Almeida
Silva relatou o ocorrido: 

... que, nesta data, estando a depoente dormin-
do, quando foi chamada para atender o telefone,
sendo informada por Tulia, funcionária da
Escola, pois a Polícia já estava lá e que a Escola
tinha sido arrombada; que a depoente foi até o
local, onde pôde ver que a Polícia estava lá,
tendo os policiais levado a depoente às salas
15, 19 e ao gabinete dentário, e os armários
estavam arrombados; na sala 19, foi queimada
a cortina e uma carteira e dois dicionários; na
sala 15, o armário estava arrombado e vários
litros de álcool estavam vazios; no gabinete den-
tário, estava arrombada a porta da sala, e
aparentemente nada foi retirado... - f. 06. 

No mesmo diapasão é o depoimento da
testemunha Flávia de Almeida Silva (f. 06). 

Em juízo, a versão se repete. 

O policial militar, Luiz Fernando Portes,
por sua vez, fez registrar: 

... que encontraram o acusado dentro do pátio
da escola, e é certo que, percebendo que
havia militares no local, escondeu-se próximo
ao muro; que, perguntado ao acusado o que
ali fazia, respondeu que estava abrigando-se
ali, porque tinha brigado com a mulher (...);
que, quando chegaram ao local, dois armários
estavam abertos, cortinas e carteiras de
madeira queimadas; que alguns dicionários
estavam caídos ao chão e carteiras reviradas;
que, quando chegaram ao local, o fogo estava
bem baixo e não chegou a se alastrar ... - f. 56. 

O próprio apelante reconheceu que esta-
va no local dos fatos e que colocara álcool em
uma cortina com o fito de acender fogo,
embora diga que não tenha tido a intenção de
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provocar incêndio (f. 07, interrogatório confir-
mado em juízo). 

Entretanto, o que se apurou, concreta-
mente, desmantela a sua versão de que tão-
somente queria se proteger do frio, haja vista
que não seria necessário arrombar tantos cômo-
dos e esvaziar algumas unidades de recipientes
de álcool (substância altamente inflamável, con-
forme sabido) para o seu suposto desiderato. 

O laudo pericial não destoou da prova
testemunhal. Antes, oferece segurança para um
julgamento de culpa. 

Transcrevo trecho, que descreve parte
da trama: 

- No interior da sala 19 foram constatados mate-
riais (plásticos da cortina e peças de madeira
das carteiras), ainda em combustão, bem como
garrafas de plástico de álcool retiradas dos
armários e caixas de fósforos parcialmente uti-
lizadas. Próximo a esta sala, sobre o piso do
corredor, foi encontrado um extintor de incêndio
que aparentemente não foi utilizado (f. 18). 

Houve laudo complementar, o qual
esclareceu que, se a ação não fosse rápida e
eficiente, poderia ser o dano ainda maior: 

A combustão atingiu peças de madeira de
uma carteira quebrada (foco principal),
recipientes plásticos de garrafas de álcool
que estavam sobre o piso da sala 19 e cerca
de 3,0 metros de cortinas plásticas da parede
lateral. Considerando que o local em questão
(sala de aula) possui uma grande quantidade
de materiais inflamáveis: líquidos (garrafas de
álcool) e sólidos (madeira e papéis de cader-
nos/livros), as chamas, caso não fossem
extintas, poderiam causar maiores danos ao
patrimônio do educandário público (f. 40). 

Com efeito, o perigo comum existiu,
muito embora o fogo não tenha vindo a se
propagar. 

Portanto, correta a condenação pelo
crime de tentativa de incêndio em prédio públi-

co, e registre-se que o ato não é insignificante,
diante da sua potencialidade de dano ao
patrimônio público. 

Colaciono: 

Se o fogo, por circunstâncias alheias à von-
tade do agente, não chega a comunicar-se à
coisa visada, ou, comunicando-se, vem a ser
imediatamente extinto (por intervenção de ter-
ceiros, forte lufada de ventos, etc.), não
chegando a concretizar o perigo comum, o
que se tem a identificar é a simples tentativa
(RT 484/298).

Por derradeiro, vejo que o apelante não
faz jus à substituição da pena, porque sua con-
duta social se mostra um tanto quanto desvir-
tuada, em razão de ter sido denunciado pela
suposta prática dos crimes previstos nos artigos
155 e 157 do Código Penal. 

A sua situação pessoal recomenda que
cumpra a pena em regime aberto, conforme
estipulado na sentença recorrida. 

Entretanto, nos termos do artigo 77 do
Código Penal, concedo a suspensão da pena
pelo prazo de dois anos, devendo o condenado,
durante o período de prova, prestar serviços à
comunidade, em associação ou entidade que
for designada pelo d. Juízo de Execução e sub-
meter-se a limitação de fim de semana, na
forma do artigo 48 do Código Penal. 

Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso apresentado. Comunicar para a realiza-
ção da audiência admonitória. 

Custas, as decorrentes da lei. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores José Antonino Baía Borges
e Hyparco Immesi. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO PAR-
CIAL. COMUNICAR.

-:::-



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 57, n° 179, p. 299-408, out./dez. 2006316

INCÊNDIO - CRIME DE PERIGO COMUM - DOLO EVENTUAL - TIPICIDADE - DANO QUALIFI-
CADO - EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME

- IMPOSSIBILIDADE

Ementa: Apelação criminal. Incêndio. Existência de perigo efetivo à vida ou ao patrimônio de
um número indeterminado de pessoas. Desclassificação. Dano qualificado. Exercício arbitrário
das próprias razões. Impossibilidade. Condenação mantida.

- Há crime de incêndio se o fogo teve potencialidade para expor a perigo a vida, a integridade
física ou o patrimônio de um indeterminado número de pessoas.

- Se o incêndio é acompanhado de perigo comum, o único crime a reconhecer-se será o pre-
visto no art. 250 do Código Penal, não havendo falar em crime de dano ou exercício arbitrário
das próprias razões. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0114.01.005717-1/001 - Comarca de Ibirité - Apelante: Gilberto do
Prado - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relatora: Des.ª BEATRIZ PINHEIRO
CAIRES 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, incorporando neste o
relatório de f., na conformidade da ata dos jul-
gamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2006. -
Beatriz Pinheiro Caires - Relatora. 

Notas taquigráficas 

A Sr.ª Des.ª Beatriz Pinheiro Caires -
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gilberto do Prado, condenado pela Justiça
Pública da Comarca de Ibirité à pena de 4 (qua-
tro) anos de reclusão, a ser cumprida em
regime aberto, bem como ao pagamento de 13
(treze) dias-multa, pela prática do crime previs-
to no art. 250, § 1º, inciso II, a, do Código Penal,
tendo sido a pena privativa de liberdade substi-
tuída por duas restritivas de direito. 

Em suas razões postadas à f. 96, o
apelante alega a inexistência de dolo em sua
conduta, porquanto desejava tão-somente
“danificar os bens de sua ex-amásia, acreditan-
do que poderia fazer justiça pelas próprias
mãos”. Desse modo, pugna pela sua

absolvição e, eventualmente, pela desclassifi-
cação para o delito descrito no art. 163 ou para
o previsto no art. 345, ambos do Código Penal. 

Há contra-razões, às f. 99/103, gizando o
acerto da decisão hostilizada. 

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer postado às f. 108/109, opina no sentido
do conhecimento e desprovimento do recurso
interposto. 

É o relatório. 

Conheço do recurso interposto, porque
presentes seus pressupostos de admissibilidade. 

Narra a exordial acusatória que, em 1º de
dezembro de 2001, na Rua Flor de Seda, nº 110,
Bairro Primavera, na cidade de Mário Campos, o
acusado incendiou a residência da vítima,
Aparecida Caldas Gomes, expondo a perigo a
integridade física e o patrimônio da mesma. 

Consoante restou apurado, o acusado,
no dia dos fatos, adentrou na residência da víti-
ma, sua ex-namorada, tendo iniciado uma dis-
cussão com ela e seu atual namorado. Após a
vítima ter saído do local para evitar briga, o acu-
sado ateou fogo no colchão da cama e fugiu,
incendiando toda a casa. 
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A materialidade delitiva restou positivada
no boletim de ocorrência postado às f. 06/07,
bem como no laudo pericial postado às f. 20/21. 

A autoria dos fatos, por sua vez, restou
confirmada pela prova testemunhal produzida (f.
08/09, 11/11v.; 12/12v. e 48), tendo sido, inclu-
sive, confessada pelo acusado (f. 17/17v. e 35). 

Com efeito, ao ser ouvido perante a
autoridade policial (f. 17/17v.), o acusado rela-
tou que se sentiu “irado” ao ver sua ex-amásia
com outro homem, tendo aproveitado o momen-
to em que eles saíram da residência para atear
fogo em um colchão, ocasionando um incêndio
no local. Afirma “haver tomado tal atitude de
‘cara limpa’, não sendo necessário usar
bebidas alcoólicas para tomar coragem, acres-
centando que faz o que tem vontade”. 

Em sede judicial (f. 35), o réu confirma a
versão anteriormente apresentada, declarando
não estar arrependido do que fez. 

No mesmo sentido é o depoimento da
vítima, que afirma ter havido uma discussão
entre o réu e o seu atual namorado, sendo que,
após se afastarem do local onde se deram os
fatos, o acusado ateou fogo no barracão. 

O laudo pericial postado às f. 20/21 ates-
ta a efetiva ocorrência de um incêndio, cons-
tatando-se destruição total de parte do imóvel,
de todos os móveis e de parte do telhado. 

Destaque-se, ainda, que o laudo pericial
informa que o incêndio ocorreu em um imóvel
tipicamente residencial. 

Como é sabido, o crime de incêndio, por
ser delito de perigo comum, contra a incolumi-
dade pública, exige, para sua tipificação, a efe-
tiva situação de perigo para a vida, a integri-
dade física ou o patrimônio de indeterminado
número de pessoas, e não de uma pessoa
determinada, o que ocorreu na espécie. 

Com efeito, tendo ocorrido em área resi-
dencial, onde as circunstâncias propiciavam o
alastramento do fogo, o incêndio provocado

pelo acusado gerou a situação de perigo para
um número indeterminado de pessoas. 

Dessa forma, não vejo como absolver o
apelante, nem tampouco operar a desclassifi-
cação para o crime de dano, conforme pretendido. 

Ainda que a vontade inicial do acusado
tenha sido destruir os pertences da sua ex-
amásia, é certo que, ao atear fogo em um
colchão e sair do local, permitindo que as
chamas se alastrassem em uma região tipica-
mente residencial, o acusado assumiu, ao
menos, o risco de provocar uma situação de
perigo para um número indeterminado de pes-
soas, restando configurado o dolo eventual que
é suficiente para manter a condenação pelo
crime de incêndio. 

Acerca da configuração do delito de
incêndio em áreas residenciais, cabe colacionar
os seguintes arrestos: 

Crime de perigo comum. Incêndio. Autoria
induvidosa. Crime caracterizado em sua
forma consumada. Existência do dolo. Perigo
concreto. Regime inicial semi-aberto de
cumprimento de pena, em face dos
antecedentes criminais do acusado. Recurso
desprovido. - Ateando fogo em sua unidade
residencial, localizada em prédio de vários
apartamentos, em zona residencial urbana,
age o acusado dolosamente, com a consciên-
cia de provocar uma situação objetiva que a
lei presume como de perigo comum, configu-
rando o crime previsto no art. 250, § 1º, II, a,
do Código Penal (TJMG - Rel. Des. Luís
Carlos Biasutti - Apelação nº
1.0000.00.127045-3/000). 

Incêndio. Prova de perigo. Imóvel localizado
em área residencial e rodeado de vizinhos.
Ação dolosa. Apelo desprovido. - Age com
inequívoco dolo aquele que, revoltado com o
cônjuge, joga gasolina e ateia fogo na própria
casa, localizada em área residencial, densa-
mente povoada. O perigo a que foram
expostas as residências vizinhas pode ser
deduzido pela extensão do incêndio, cons-
tatável através dos danos causados ao imó-
vel incendiado, o qual, além dos bens inter-
nos, teve o telhado e paredes destruídos
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(TJMG - Rel. Des. Roney Oliveira - Apelação
nº 1.0000.00.192841-5/000). 

Penal. Incêndio. Qualificadora. Coabitação.
Lesão corporal. Culpa. Pena. Exasperação.
Previsão legal. - A constatação do ânimo
deliberado de provocar, conscientemente, o
crime de incêndio, autoriza a condenação do
acusado pela prática desse ato delitivo, em
sua modalidade dolosa. O ateio de fogo em
imóvel habitado constitui causa de aumento
da pena para o crime de incêndio, conforme
prescrito na alínea a, II, § 1º, do art. 250, CP.
Constitui-se legal a exasperação da pena em
crime de perigo comum - incêndio -, quando
dele resulta lesão de natureza corporal grave
à vítima. Recurso a que se nega provimento
(TJMG, Rel. Des. Tibagy Salles. Apelação nº
1.0000.00.293492-5/000). 

Inviável, portanto, a desclassificação para
o crime de dano, mormente levando-se em con-
sideração que, para a sua configuração (com a
utilização de substância inflamável ou explosiva),
mister que a conduta praticada não constitua um
crime mais grave. In casu, tendo restado devida-
mente configurado o delito de incêndio, torna-se
impossível a desclassificação pretendida. 

Por outro lado, também não é cabível a
desclassificação para o delito previsto no art.
345 do Código Penal - exercício arbitrário das
próprias razões. 

Isso porque, tendo restado demonstrada
a ocorrência de perigo comum, não se pode
concluir que a conduta do acusado se restringiu
a “fazer justiça pelas próprias mãos, para satis-
fazer pretensão, embora legítima”. Se o incên-
dio é acompanhado de perigo comum, o único
crime a reconhecer-se é o previsto no art. 250
do Código Penal. 

Assim convicta, por tais fundamentos,
nego provimento ao recurso interposto, man-
tendo, na íntegra, a decisão vergastada. 

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com a Relatora os
Desembargadores Reynaldo Ximenes Carneiro
e José Antonino Baía Borges. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA - RÉU PRESO - LESÕES CORPORAIS -
AMEAÇA - CONCURSO MATERIAL - CONDENAÇÃO - RESISTÊNCIA - ATIPICIDADE -

ABSOLVIÇÃO - ART. 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Ementa: Evasão mediante violência contra pessoa, lesão corporal, resistência e ameaça.
Impossibilidade de concurso material entre evasão com violência e resistência, quando existe
apenas uma conduta. 

- Não pratica o delito de resistência, tipo do art. 329, mas os previstos nos arts. 352 e 129 do
Código Penal, aquele que, pretendendo fugir da prisão, utiliza violência física contra os poli-
ciais dispostos na cadeia para impedir a fuga, causando-lhes lesões corporais. No caso, não
há sequer possibilidade de se reconhecer a prática de duas condutas distintas, uma, para se
opor à pratica de ato legal, e outra, dirigida ao objetivo de livrar-se da prisão. A promessa feita
aos policiais, de causar-lhes mal injusto e grave, feita oralmente após frustrada a fuga, carac-
teriza outra conduta, e, sendo crime, correta a aplicação da regra do concurso material. 

Recurso parcialmente provido para afastar a incidência do crime de resistência.

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0024.03.150316-2/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante:
Sérgio de Jesus Morgado - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relator: Des.
SÉRGIO BRAGA
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Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª
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 DAR
PROVIMENTO PARCIAL, À UNANIMIDADE. 

Belo Horizonte, 7 de novembro de 2006.
- Sérgio Braga - Relator. 

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Sérgio Braga - Sérgio de
Jesus Morgado foi processado e julgado peran-
te o Juízo da 2ª Vara Criminal de Belo
Horizonte, restando condenado às penas defini-
tivas de onze meses e quinze dias de detenção,
em regime semi-aberto, sendo quatro meses
pelo crime do art. 129, um mês e dez dias pelo
crime do art. 147, dois meses e quinze dias pelo
crime do art. 329 e três meses e vinte dias pelo
crime do art. 352, negando-lhe o Juízo qualquer
benefício, por se tratar de réu multirreincidente
e de maus antecedentes, conforme decisão de
f. 155/159. 

O condenado, intimado da decisão, con-
formou-se com sua sorte, declarando que não
tinha interesse em recorrer (f. 169); contudo, a
Defesa Pública manifestou seu inconformismo
apelando da condenação (f. 170). 

Nas razões de recurso (f. 173/177), não
se contestam a materialidade e a autoria dos
crimes imputados; todavia, entende o recor-
rente que a conduta de depredar a cela 3, a
resistência exercida mediante violência contra
os policiais e as ameaças dirigidas aos mesmos
“foram utilizadas com o objetivo de se empreen-
der fuga, subsistindo apenas a conduta prevista
no art. 352 do CP” (f. 174). Invoca os testemu-
nhos de Cassinaldo Gomes Moreira, Raimundo
Zacarias dos Passos Filho e Madson Silvestre
Barbosa Silva, todos detetives, para confirmar o
objetivo de fuga do réu. Reitera, dizendo-se
amparado nos testemunhos dos autos, que as
condutas das condenações tiveram por escopo
empreender fuga e que, por isso, deve subsistir

apenas o tipo do art. 352, com a sanção corre-
spondente. Ao final, requer também a substitu-
ição da reprimenda por penas restritivas de
direitos, uma vez que o condenado satisfaz os
requisitos legais. 

Contra-razões aviadas pelo Ministério
Público às f. 179/183, rebatendo as alegações
defensivas, opinando pelo conhecimento do re-
curso e seu improvimento, postulando a confir-
mação integral dos termos da sentença. 

Quanto aos fatos, os autos informam
que: 

(...) no dia 30 de outubro de 2003, às 15h, na
4ª Delegacia Distrital Seccional Norte, situada
na Rua Rio Espera, n° 351, Bairro Carlos
Prates, nesta Capital, os denunciados, após
tentarem empreender fuga quebrando as
paredes da cela 03 (três) onde estavam encar-
cerados, ameaçaram e ofenderam a integri-
dade corporal das vítimas, os policiais civis de
plantão Raimundo Zacarias dos Passos Filho,
Cassinaldo Gomes Moreira e Alexandre Porto
e Souza, provocando-lhes lesões corporais
descritas no ECD de f. 58/59. 
As investigações lograram apurar que os
denunciados, juntamente com outros presos
da cela 03 (três), utilizando de uma pedra,
começaram a quebrar a parede que faz divisa
com a sala dos detetives na referida delega-
cia, ocasião em que os policiais civis que lá se
encontravam mandaram que os mesmos
parassem. 
Como a ordem dos policiais não foi acatada,
estes resolveram retirar os presos recolhidos
na cela 03 (três) e transferi-los para a de
número 02 (dois), quando, neste momento, os
denunciados, não satisfeitos com o recambia-
mento, e com a intenção de empreender fuga,
ameaçaram matar os policiais e partiram para
a agressão contra os mesmos, fazendo com
que estes, para contê-los, utilizassem de
força moderada...

O apelante foi processado regularmente,
nos termos do relatório da sentença que ora adoto
por suficiente, acrescentando que o processo e o
curso prescricional foram suspensos em face do
co-réu Adenilton Alexandre da Silva, foragido que
não atendeu à citação por edital. 
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A Procuradoria de Justiça emitiu o pare-
cer de f. 188/190, recomendando o conheci-
mento do recurso e seu improvimento, manten-
do-se intocada a decisão monocrática. 

Conheço do recurso, pois presentes os
requisitos de admissibilidade e processamento. 

Inexistem questões preliminares a serem
abordadas, não foram argüidas nulidades e ne-
nhuma encontrei, quando do exame dos autos. 

No mérito. 

Como se vê da sentença, o recorrente foi
condenado nas sanções dos arts. 329, § 2º,
129, 147 e 352, cujas penas foram somadas na
forma do art. 69, todos do Código Penal. Não
houve condenação pelo art. 163, parágrafo
único, inciso II, relacionado à depredação da
cela, que originariamente constou da denúncia,
e, por isso, não precisa ser abordado. 

A materialidade e a autoria dos crimes da
condenação não foram questionadas no recur-
so no qual se pede apenas o reconhecimento
de crime único, o do art. 352, que trata da
evasão mediante violência contra pessoa, ao
argumento de que todos os outros constituíram
crimes-meio, uma vez que o escopo do conde-
nado era tão-somente alcançar sua liberdade
da prisão. 

A questão é então somente de direito e
entendo que alguma razão assiste ao recorrente. 

Vejamos. 

Inicialmente, quanto ao crime de evasão
mediante violência contra pessoa, tipo do art.
352, reconhecido já pela Defesa Pública, que,
inclusive, pede seja a única condenação, sua
consumação é pacífica. 

Vê-se dos autos que, quando a cela 3 foi
aberta para transferência dos presos, o recor-
rente Sérgio e o co-autor Adenilton, previa-
mente combinados, usaram a tática conhecida
como “cavalo doido”, que consiste em
empreender fuga repentina, “atropelando”

todos que se encontrem no caminho. No caso,
foram contidos pelos policiais de serviço na
carceragem, que, usando de meios moderados,
frustraram a ação dos marginais, ainda que a
custo das lesões corporais que sofreram
Raimundo Zacarias dos Passos (f. 62) e
Alexandro Antônio Porto e Souza (f. 63). 

Os autores não conseguiram sucesso no
seu intento, mas, como excepcionalmente
nesse tipo, a forma tentada equipara-se à forma
consumada, embora os réus não lograssem
sucesso no seu intento, respondem pelo crime
consumado, como feito na sentença. 

E não é só. 

De acordo com a parte final do preceito
secundário do art. 352, após a cominação da
pena vem a expressão “além da pena corres-
pondente à violência”. Em outras palavras, a lei
determina a cumulação da pena referente à vio-
lência, em concurso material. 

Dois policiais foram lesionados, con-
forme ACD de f. 62/63. 

Portanto, o réu foi corretamente respon-
sabilizado também pela conduta perpetrada,
não se podendo falar em crime único. 

Quanto ao crime de ameaça, observa-se
que o próprio recorrente confirma (f. 11) que
“ameaçou os policiais porque estava com raiva”. 

Mas importante é o momento em que o
réu dirigiu ameaças aos policiais. 

Nos autos, vê-se claramente que tais amea-
ças foram proferidas porque a fuga foi frustrada;
logicamente, então, foram proferidas, repito, após
a tentativa de fuga, nem poderia ser diferente, por
questão de lógica. 

Essas são as informações de Cassinaldo
Gomes (f. 06 e 136), Raimundo Zacarias (f. 08 e
137) e Madson Silvestre (f. 09 e 138), que dão
conta exatamente de que, depois que os co-réus
foram trancafiados novamente, é que “... pas-
saram a proferir ameaças contra os policiais”. 
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Nenhuma dúvida, portanto, que se trata
de outra conduta, mediante uma nova ação e
que não se confunde com aquelas anterior-
mente perpetradas. 

Assim sendo, o concurso material é evi-
dente, e a condenação havida é de justiça. 

Todavia, quanto ao crime de resistência,
pelo qual foi o réu também condenado, tenho
que razão lhe assiste. 

O tipo do art. 329 - resistência -, em sín-
tese, incrimina a conduta daquele que se opõe
à execução de ato legal mediante violência con-
tra seu executor. 

No caso presente, não há como identi-
ficar tais elementares na conduta do réu. 

Como se sabe dos autos, ao serem
transferidos de cela, não se recusaram a tal,
mas pretendendo aproveitar-se da oportu-
nidade, dispararam em direção à saída;
todavia, felizmente, foram contidos pelos poli-
ciais, ainda que a custo de algumas lesões
leves nos agentes da lei. 

Desde já, vê-se que há uma única con-
duta, e não duas. 

Segundo lição de Mirabete, quando cuida
do concurso de crimes em face do art. 352: 

Cominando a sanção para o crime do art. 352,
determina a lei a cumulação da pena referen-
te à violência, em concurso material (portanto,
com homicídio, lesões corporais, etc). Há,
assim, concurso material e não o crime de
resistência... (MIRABETE, Júlio Fabbrini.
Código Penal interpretado. 4. ed. São Paulo:
Atlas, 2003, p. 2.297). 

O julgado que colaciono é elucidativo: 

Concurso material, e não crime de resistência
- TJSP: ‘Não pratica o delito de resistência,
mas os previstos nos arts. 352 e 129 do
Código Penal, aquele que, pretendendo fugir
da prisão, utiliza violência física contra os sol-
dados que o escoltavam’ (RT 505/309). 

Como se vê, nesse particular, o recor-
rente tem razão, sendo de justiça retirar de sua
condenação a incidência quanto ao tipo do art.
329, § 2º, do Código Penal. 

Quanto ao pleito alternativo de substitui-
ção da reprimenda corporal por penas restritivas
de direitos, não há como atender ao recorrente. 

As certidões judiciais juntadas aos autos
demonstram que se trata de multirreincidente
em crimes dolosos, de péssimos antecedentes,
tendo parte dos delitos sido cometida com vio-
lência contra pessoa, além de também não aten-
der aos requisitos subjetivos. Portanto, o recor-
rente não satisfaz a nenhum dos requisitos do
art. 44 do Código Penal, que instituiu a benesse. 

Ante tais elementos, dou parcial provi-
mento ao recurso de Sérgio de Jesus Morgado,
somente para excluir de sua condenação a
incidência do tipo do art. 329, § 2º, do Código
Penal, do qual o absolvo, reduzindo sua repri-
menda de dois meses e quinze dias, por atipici-
dade de conduta, nos termos do art. 386, III, do
CPP, e, quanto ao mais, mantendo intocada a
bem lançada decisão condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Eduardo Brum e Edelberto
Santiago. 

Súmula - À UNANIMIDADE, DERAM
PROVIMENTO PARCIAL. 

-:::-

USO DE DOCUMENTO FALSO - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CARTEIRA DE IDENTI-

DADE - CONCURSO FORMAL - CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

- RÉU PRIMÁRIO - ANTECEDENTES - PENA DE MULTA - CUSTAS - ISENÇÃO - INADMISSIBILIDADE 
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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 julgamentos e
das notas taquigráficas, à unanimidade de votos,
EM DAR PROVIMENTO PARCIAL.

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2006.
- Antônio Armando dos Anjos - Relator. 

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Antônio Armando dos Anjos -
Perante o Juízo da Comarca de Santa Vitória,
José Delfim da Fonseca Sobrinho, devidamente
qualificado, foi denunciado, pelo órgão de exe-
cução do Ministério Público, pela prática do
delito previsto no art. 304, caput, do Código
Penal, por duas vezes. 

Segundo a denúncia de f. 02/03, no dia
03.06.2001, por volta de 1h30, na BR-365

(Trevo de Santa Vitória-MG), o denunciado
usava os seguintes documentos falsos: 01
(uma) CNH de nº 073363192, categoria “E”, em
nome de José Adelcio Pereira e 01 (uma)
carteira de identidade MG 4.426.948, também
em nome de José Adelcio Pereira. 

Consta, ainda, da denúncia, que a Polícia
Militar de Santa Vitória recebeu informação da
Polícia Militar de São Simão de que um
caminhão Volvo NL 12360, 4x2T, EDC, chassi
9BVN5A7AOVE658600, placa KDB-6484, da
cidade de Goiânia, estaria transitando na BR-
365, sentido Rio Verde a Santa Vitória e que o
mesmo era produto de roubo. A Polícia de
Santa Vitória deslocou-se para o trevo da
cidade, onde abordou o veículo, e, ao pedir a
documentação do motorista, verificou-se que o
mesmo utilizava documentos falsos. 

Regularmente processado, ao final,
sobreveio a r. sentença de f. 179/184, julgando
procedente a pretensão punitiva estatal, conde-
nando o réu como incurso nas sanções do art.

Ementa: Uso de documentos falsos. Carteira nacional de habilitação e carteira de identidade.
Caracterização. Concurso formal. Isenção da pena de multa e de custas processuais.
Inadmissibilidade. Penas exacerbadas. Redução. Nova dosimetria da pena. 

- Tendo o agente, ao ser abordado pela autoridade policial, simultaneamente apresentado dois
documentos falsos - carteira de identidade e carteira nacional de habilitação -, caracterizado
está o delito previsto no art. 304 do Código Penal, em concurso formal, pois, além de este ter
ciência de que não eram verdadeiros, visto que fornecidos por terceiro, conforme confessado,
constituiu uma única ação. 

- Sendo a imposição de pagamento de custas processuais um dos efeitos da condenação (art.
804/CPP), não há como isentar o agente dessa obrigação, ainda que seja pobre no sentido legal
ou beneficiário da assistência judiciária gratuita, devendo, contudo, na fase de execução, a per-
sistir o estado de miserabilidade, ser sobrestado o seu pagamento pelo prazo estabelecido no
art. 12 da Lei 1.060/50. 

- Sendo o agente primário e sem antecedentes, com circunstâncias, à exceção da culpabili-
dade, favoráveis, não se justifica a fixação da pena de cada um dos delitos acima do mínimo
legal. 

Recurso parcialmente provido. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0598.04.000777-8/001 - Comarca de Santa Vitória - Apelante:
José Delfim da Fonseca Sobrinho - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relator:
Des. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS 
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304 (duas vezes) do Código Penal, às penas de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime semi-
aberto, e 34 (trinta e quatro) dias-multa, arbitra-
da no patamar mínimo legal. 

Inconformado com a decisão conde-
natória, o acusado interpôs recurso de
apelação (f. 188). Em suas razões de recurso (f.
210/212), pugna o ora apelante por sua absolvi-
ção, ao argumento de que as provas dos autos
são frágeis para embasar uma condenação.
Com outras considerações, alega ter agido em
estado de necessidade. Alternativamente, pede
a isenção do pagamento da pena de multa e
das custas processuais. 

O recurso foi contrariado (f. 213/216),
pugnando o órgão de execução do Ministério
Público pelo conhecimento e improvimento do
recurso. 

Nesta instância, a douta Procuradoria-
Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Cássio Murilo Soares de Carvalho (f. 220/221),
opina pelo desprovimento do recurso. 

É, no essencial, o relatório. 

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

Não foram argüidas preliminares ou nuli-
dades, e, do exame dos autos, não vislumbrei
qualquer irregularidade ou omissão que deva
ser declarada ou suprida de ofício. 

Como visto alhures, almeja o apelante
ver-se absolvido da imputação que lhe foi irro-
gada, sustentando que as provas dos autos são
frágeis para embasar uma condenação. Alega,
ainda, ter agido em estado de necessidade.
Alternativamente, pede a isenção do pagamen-
to da pena de multa e das custas processuais. 

Em que pesem as judiciosas pondera-
ções do erudito defensor nomeado para patroci-
nar os interesses do ora apelante, com a devi-
da vênia, penso que não lhe assiste qualquer
razão em sua pretensão absolutória, pois, ao
contrário do que foi alegado, as provas amea-

lhadas ao longo da instrução são por demais
suficientes para ensejar a condenação. 

A materialidade do crime restou consubs-
tanciada no boletim de ocorrência (f. 13/15),
auto de apreensão (f. 17) e no termo de restitui-
ção (f. 40). Por sua vez, a autoria é indene de
qualquer dúvida, encontrando-se consubstan-
ciada na confissão do apelante e nos demais
elementos de prova colhidos ao longo da
instrução; se não, vejamos: 

O apelante em suas declarações em juízo
(f. 66/67) admitiu a veracidade dos fatos narrados
na denúncia, aduzindo naquela oportunidade: 

Que são verdadeiros os fatos narrados na
denúncia. Que confirma as declarações
prestadas perante a autoridade policial (f. 08
a 10), e tem a acrescentar o interrogando que,
estando em Uraí-PR, em um bar, encontrou
um cidadão que disse ter o nome de Ada, ao
qual contou que havia perdido seus docu-
mentos. Aquele indivíduo lhe disse que isto
era fácil; que lhe entregasse uma fotografia e
que posteriormente fosse buscar, como o fez,
os documentos em Londrina. O interrogando,
mesmo vendo que o nome era de outra pes-
soa, resolveu usar aqueles documentos,
porquanto havia perdido os seus. (...) O inter-
rogando até a atual data não procurou retirar
a segunda via de sua carteira de identidade. 

De igual modo, também em juízo (f. 93),
disse a testemunha Jová Dias da Silva: 

... O denunciado ao ser abordado portava
duas carteiras de habilitação, sendo que uma
era falsa, bem como o documento de identi-
dade (...). Logo depois foi encaminhado para
a Delegacia de Polícia e lá apresentou a iden-
tidade falsa, que não conferia com a carteira
de habilitação verdadeira. Em seguida apre-
sentou a carteira de habilitação também falsa,
não lhe restando outra alternativa senão con-
fessar o uso dos documentos falsos. 

As declarações do apelante e da teste-
munha estão em perfeita consonância com o
conjunto probatório constante nos autos, não
restando dúvidas sobre o delito praticado pelo
acusado. 
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Lado outro, a presença do dolo sobressai
das próprias declarações do apelante, pois este
conscientemente fez uso da carteira de habili-
tação e carteira de identidade, sabendo tratar-
se de documentos falsos. Sobre o assunto,
trago à colação a orientação jurisprudencial
deste Tribunal: 

Crime de uso de documento público falsifica-
do. Agente que tinha ciência de que a CNH
era falsa, até porque despendeu determinada
quantia em dinheiro para obter certas facili-
dades, de modo a fraudar ou suprimir exames
oficiais. Contrafação confirmada por perícia
técnica. Uso do documento durante blitz poli-
cial. Crime caracterizado. Recurso improvido
(TJMG, 2ª C. Crim., Ap. n° 1.0518.01.005598-
7/001, Rel. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro,
v.u., j. em 14.09.2006; DJ de 03.10.2006). 

Uso de documento falso. Carteira nacional de
habilitação. Motorista surpreendido por autori-
dade de trânsito. Alegação de ausência de
dolo. Delito caracterizado. - Se o réu é sur-
preendido pela autoridade de trânsito portan-
do e fazendo uso de carteira de habilitação
comprovadamente falsa, adquirida de outra
forma que não diretamente do Detran, resta
caracterizado o delito previsto no art. 304 do
Código Penal (TJMG, 3ª C. Crim., Ap. n°
1.0024.01.019290-4/001, Rel. Des. Paulo
Cezar Dias, v.u., j. em 29.08.2006; DJ de
15.09.2006). 

Penal. Crime contra a fé pública. Uso de
documento falso. Carteira nacional de habili-
tação. Delito caracterizado. - Para a configu-
ração do delito descrito no artigo 304 do
Código Penal, exige-se apenas o dolo genéri-
co, que compreende, obviamente, a ciência
da falsidade do documento. Configura-se o
referido delito na situação em que o agente
faz uso de carteira de habilitação compro-
vadamente falsa, obtida sem submissão aos
exames preliminares para tal (TJMG, 2ª
C.Crim., Ap. n° 1.0378.02.006914-2/001,
Rel.ª Des.ª Beatriz Pinheiro Caires, v.u., j. em
17.02.2005; DJ de 03.03.2005). 

Apelação criminal. CNH falsa (artigo 304 do
CP). Conhecimento da falsidade. Crime
caracterizado. - O fato de ter o réu adquirido a
carteira de habilitação de pessoa não creden-
ciada para tal, sem nunca ter prestado os
exames exigidos pela lei, gera a convicção de

que tinha conhecimento, ou, ainda, plena
capacidade de aquilatar a falsidade do docu-
mento. Assim sendo, verifica-se a existência
do elemento subjetivo do tipo descrito no art.
304 do CP, o dolo genérico, consistente na
vontade livre e consciente de fazer uso de
documento que sabia ou deveria saber ser
falso. Nega-se provimento ao recurso (TJMG,
3ª C. Crim., Ap. n° 1.0105.00.001593-0/001,
Rel. Des. Antônio Carlos Cruvinel, v.u., j. em
30.11.2004; DJ de 1º.02.2005).

Assim, tendo o agente, ao ser abordado
pela autoridade policial, simultaneamente, apre-
sentado dois documentos falsos - carteira de
identidade e carteira nacional de habilitação -,
caracterizado está delito previsto no art. 304 do
Código Penal, em concurso formal, pois, além
de este ter ciência de que não eram ver-
dadeiros, visto que fornecidos por terceiro, con-
forme confessado pelo mesmo, constituiu uma
única ação. 

De outra parte, impõe-se rejeitar a ale-
gação de que o delito foi praticado em estado
de necessidade, pois, de acordo com uníssona
orientação doutrinária e jurisprudencial, para se
reconhecer a excludente em comento, mostra-
se imprescindível a prova da existência de peri-
go atual ou eminente não provocado voluntaria-
mente pelo agente, conforme se infere da leitu-
ra do art. 24 do Código Penal, confira-se: 

Art. 24. Considera-se em estado de necessi-
dade quem pratica o fato para salvar de peri-
go atual, que não provocou por sua vontade,
nem podia de outro modo evitar, direito
próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circuns-
tâncias, não era razoável exigir-se. 

Na espécie, o apelante não fez qualquer
prova do indispensável requisito da inevitabili-
dade de comportamento lesivo para o estado
de necessidade, já que, na conformidade de tal
requisito, o agente só pode realizar a conduta
lesiva quando não houver outra forma para se
evitar o perigo atual e eminente, o que não é o
caso dos autos. 

Todavia, vislumbro que a reprimenda foi
estabelecida com certa exacerbação pela il.
Juíza Sentenciante, pois, sendo o apelante
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primário e sem antecedentes, com circunstân-
cias, à exceção da culpabilidade, favoráveis,
não se justifica a fixação da pena de cada um
dos delitos acima do mínimo legal. 

Mostra-se importante destacar também
que, não obstante constar na sentença concur-
so material, entendo que, no caso em exame,
restou caracterizado o concurso formal, pois o
acusado mediante uma única ação praticou
dois delitos de uso de documento falso, deven-
do ser punido pela pena de um deles aumenta-
da de um sexto até metade por se tratar de con-
curso formal homogêneo. 

Como sabido, o concurso formal difere
do concurso material pela unidade de conduta,
pois, enquanto neste o sujeito comete dois ou
mais crimes por meio de duas ou mais condu-
tas; naquele, com uma só conduta, o agente
realiza dois ou mais delitos. 

Sobre o assunto, permito-me trazer à
colação, a orientação da jurisprudência: 

Uso de documento falso. Efetiva utilização de
documento de identidade e de CPF. Concurso
formal. Admissibilidade. - A efetiva utilização
de dois documentos falsos, apesar de atos
distintos, constitui uma única ação, à qual se
aplica o concurso formal de crimes. (...)
(TJMG, 1ª C.Crim., Ap. n° 1.0000.00.140042-
3/000, Rel. Des. Zulman Galdino, v.u., j. em
02.03.1999; DJ de 05.03.1999). 

Concurso formal de crimes de uso de docu-
mento falso - TJRJ: A exibição simultânea de
dois documentos falsos, apesar de atos dis-
tintos, constitui uma única ação e traduz, por
se tratar do mesmo tipo legal, concurso formal
homogêneo de crimes de uso de documento
falso (CPIJ, 6. ed., p. 3.494; apud MIRABETE,
Júlio Fabbrini. Código Penal interpretado. 3.
ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1.981). 

Estelionato. Absorção do crime de uso de
documento falso. Inadmissibilidade. Falsidade
como meio para a prática do delito do art. 171
do CP. Concurso formal caracterizado (STF,
1ª Turma, HC 73846-0, Rel. Min. Ilmar
Galvão, v.u., j. em 25.06.1996, DJU de
06.09.1996; in RT 737/545). 

No que diz respeito à isenção do paga-
mento da pena de multa e custas processuais,
não há como acolher tal pleito, mesmo que o
apelante seja pobre no sentido legal, ou benefi-
ciário da assistência judiciária, por se tratar de
um dos efeitos da condenação (art. 804, CPP). 

Ressalte-se que a não-isenção do paga-
mento das custas processuais nenhum prejuízo
acarreta ao condenado pobre, no sentido legal,
ou mesmo àquele assistido pela Defensoria
Pública, os quais, até prova em contrário, con-
tinuam a ter direito à devida assistência jurídica,
ficando, contudo, o pagamento das custas
processuais sobrestado, para a fase de exe-
cução, enquanto perdurar o seu estado de
pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando
então estará prescrito, conforme determina o
art. 12 da Lei 1.060/50. Nesse sentido, a unís-
sona orientação do colendo STJ e deste eg.
Tribunal de Justiça: 

Penal e processual penal. Recurso especial.
Atentado violento ao pudor. Condenação.
Custas. Réu pobre.
- A condenação em custas, nos termos do art.
804 do CPP, deve constar da decisão, fican-
do, no entanto, sobrestada até, e se, dentro
de cinco anos, ficar comprovada não mais
subsistir, por parte do réu, a condição de
beneficiário da justiça gratuita. 
Recurso provido (STJ, 5ª T, REsp nº 715914/MG,
Rel. Min. Felix Fischer, v.u., j. em 02.08.2005;
DJU de 26.09.2005, p. 449).

Processual Penal. Pagamento de custas
processuais. Beneficiário da justiça gratuita.
Condenação. Art. 804 do CPP e art. 12 da Lei
1.060/50. Precedentes. 
- 1. O réu, ainda que beneficiário da assistên-
cia judiciária gratuita, deve ser condenado ao
pagamento das custas processuais nos ter-
mos do art. 804 do Código de Processo
Penal, ficando, contudo, seu pagamento
sobrestado, enquanto durar seu estado de
pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando
então a obrigação estará prescrita, conforme
determina o art. 12 da Lei nº 1.060/50.
Precedentes. 
- 2. A isenção somente poderá ser concedida
ao réu na fase de execução do julgado,
porquanto esta é a fase adequada para aferir
a real situação financeira do condenado, já
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que existe a possibilidade de sua alteração
após a data da condenação. 
- 3. Recurso conhecido e provido (STJ, 5ª T,
REsp nº 400682/MG, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, v.u.,
j. em 14.10.2003; in DJU de 17.11.2003, p. 355). 

Sendo assim, passo a reestruturar as
penas aplicadas, devendo o apelante respon-
der pelos delitos de uso de documentos falsos,
art. 304, por duas vezes, segundo a regra do
art. 70 do CP (concurso formal). 

Desnecessária uma nova análise das cir-
cunstâncias judiciais do réu, já que estas foram
bem sopesadas pelo Juiz sentenciante, e, sendo
estas em sua maioria favoráveis, na primeira fase,
hei por bem fixar a pena-base para cada um dos
delitos em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez)
dias-multa, no patamar mínimo legal, que con-
sidero necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do delito; na segunda fase, embora
milite em favor do apelante a atenuante da confis-
são espontânea, deixo de considerá-la, porquanto
a pena foi fixada no seu mínimo legal; na terceira
fase, diante da ausência de causas especiais de
diminuição ou de aumento de pena, concretizo as
reprimendas em 02 (dois) anos de reclusão, e em
10 (dez) dias-multa, no patamar unitário mínimo de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à
época dos fatos. 

Por derradeiro, tendo os delitos sido
praticados em concurso formal, aplico a norma
do art. 70 do CP, exceto no que diz respeito à
pena pecuniária, pois aqui prevalece a regra do
art. 72 do CP, que determina que as penas de
multa sejam aplicadas cumulativamente. 

Logo, restando a pena corporal de cada
um dos delitos concretizada em 02 (dois) anos,
aplico-lhe uma delas aumentada em 1/6 (um
sexto), concretizo, em definitivo, suas penas em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa, à base de 1/30 (um trin-
ta avos) do salário mínimo vigente à época dos
fatos, devidamente corrigida. 

Tendo em vista a quantidade de pena
aplicada e o fato de o apelado possuir circuns-

tâncias judiciais em sua maioria favoráveis, nos
termos do § 2º, alínea c, e § 3º do art. 33 do CP,
a pena privativa de liberdade será cumprida em
regime aberto. 

Preenchendo o apelante os requisitos
objetivos e subjetivos preconizados no art. 44
do CP, substituo-lhe a pena privativa de liber-
dade imposta por duas restritivas de direitos,
consistentes, a primeira, em prestação de
serviços à comunidade ou a entidade pública a
ser designada pelo Juízo da Execução; a
segunda, em multa vicariante, que ora arbitro
em 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 (um trin-
ta avos) do salário mínimo vigente à época do
efetivo pagamento, em favor do fundo peniten-
ciário (art. 44, § 2º, c/c 49, CP). 

Fiel a essas considerações e a tudo mais
que dos autos consta, dou parcial provimento
para reduzir as penas e abrandar o regime pri-
sional, concretizando as penas do apelante em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, à
base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo
vigente à época dos fatos, devidamente corrigi-
da, substituindo a pena corporal por duas penas
restritivas de direitos, consistentes, a primeira,
em prestação de serviços à comunidade a ser
designada pelo Juízo das Execuções; a segun-
da, em multa vicariante de 10 (dez) dias-multa,
fixado no patamar unitário de 1/30 (um trigési-
mo) do salário mínimo vigente à época do efeti-
vo pagamento, em favor do fundo penitenciário
(art. 44, § 2º, c/c 49, CP), mantendo íntegros os
demais termos da r. sentença digladiada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. 

Custas, ex lege. 

É como voto. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Sérgio Resende e Antônio
Carlos Cruvinel. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO PAR-
CIAL. 

-:::-
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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 NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2006.
- Antônio Carlos Cruvinel - Relator.

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Antônio Carlos Cruvinel -
Presentes os pressupostos de sua admissibili-
dade, conhece-se do recurso. 

Trata-se de recurso de apelação inter-
posto contra a sentença de f. 125/129, que,
acolhendo a decisão do Soberano Tribunal do
Júri Popular, condenou o réu Alessandro
Custódio Ferreira nas sanções dos artigos 121,
§§ 1.º e 2.º, IV, do Código Penal, c/c o artigo 65,

III, d, e artigo 121, § 2.º, IV, c/c os artigos 14, II,
e 65, III, d, do Código Penal, na forma conti-
nuada, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicialmente
fechado.

Inconformado, interpõe o representante
do Órgão Ministerial o presente recurso às f.
131/137, sustentando que “... não assiste razão
ao Magistrado a quo ao reconhecer a ocorrên-
cia do crime continuado e estipular o regime ini-
cialmente fechado (...) não há que se falar na
ocorrência do crime continuado, uma vez que
não sustentada a tese pela defesa do recorrido
e por contrariar entendimento sumulado do
Supremo Tribunal Federal”, salientando que “...
as circunstâncias objetivas capazes de configu-
rar a ocorrência do crime continuado não estão
presentes, sendo que na espécie deve ser apli-
cada a regra do concurso material...”. 

Requer a reforma da sentença para sub-
meter o réu à regra do concurso material,

HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO - CONSUMAÇÃO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - 
TENTATIVA - CRIME CONTINUADO - RECONHECIMENTO - POSSIBILIDADE - 

COMPETÊNCIA DO JUIZ-PRESIDENTE - REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - 
§ 1º DO ART. 2º DA LEI 8.072/90 - INCONSTITUCIONALIDADE

Ementa: Criminal. Duplo homicídio. Continuidade delitiva. Possibilidade. Preenchimento dos
requisitos legais. Regime prisional.

- O fato de não ter sido requerido pela defesa o reconhecimento da continuidade delitiva é irre-
levante, pois se trata de questão relacionada à fixação da pena, cujo reconhecimento é de com-
petência do juiz-presidente, em caso de condenação.

- Segundo entendimento prevalente na doutrina e jurisprudência, os crimes dolosos contra a
vida comportam o reconhecimento da continuidade delitiva, desde o advento da reforma do
Código Penal, ocorrida no ano de 1984, não tendo mais aplicabilidade a Súmula de nº 605 do
STF, e desde que presentes os requisitos que a caracterizam, quais sejam unidade de tempo,
lugar, modo de execução e identidade de propósito entre os dois homicídios.

- Reconhecida a inconstitucionalidade, através do Habeas Corpus 82.959, do § 1º do artigo 2º
da Lei 8.072/90, deve o regime de cumprimento de pena ser mantido no inicialmente fechado.
Desprovimento do recurso que se impõe.

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0713.06.056635-1/001 - Comarca de Viçosa - Apelante: Ministério
Público do Estado de Minas Gerais - Apelado: Alessandro Custódio Ferreira - Relator: Des. ANTÔNIO
CARLOS CRUVINEL
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sendo-lhe imposto o regime integralmente
fechado para o cumprimento da reprimenda. 

Narra a denúncia que,

No dia 1º de janeiro de 2006, por volta de
6h30min, na Praça Padre Adalberto, Centro,
na cidade de São Miguel do Anta, nesta
Comarca de Viçosa, o denunciado, movido
por animus necandi, munido de arma branca,
qual seja uma garrafa de vidro quebrada,
matou Priscila de Castro Gomes (...) e tentou
matar Eduiles Magalhães (...). Conforme
consta dos autos, as duas vítimas conver-
savam no local descrito, quando o autor,
tomado por um ciúme doentio, se aproximou
com uma garrafa de vidro na mão e, com ela,
tentou desferir golpes no pescoço de Eduiles,
que conseguiu se defender de alguns, mas
acabou ferido, razão pela qual foi ao chão
ensangüentado. Vendo o amigo caído,
Priscila tentou se evadir do local, mas foi
alcançada pelo algoz, que logrou feri-la no
pescoço com a garrafa, agora quebrada pelos
golpes aplicados na outra vítima, o que pro-
duziu um profundo corte na região, levando
Priscila à morte pouco tempo depois”.

A materialidade vem comprovada pelos
ACDs de f. 39/40 e 56/58. 

Ao final do julgamento, fora o réu conde-
nado por homicídio consumado privilegiado e
qualificado contra a vítima Priscila e homicídio
qualificado tentado contra a vítima Eduiles. 

Reconheceu, acertadamente, o Magistra-
do a ocorrência da continuidade delitiva entre
os crimes. 

Primeiramente, cumpre ressaltar que o
fato de não constar como tese da defesa a con-
tinuidade delitiva é irrelevante, na medida em
que os jurados não podem votar acerca da
ocorrência ou não da continuidade delitiva,
porque se trata de matéria de fato e sobretudo
de direito. 

Referida matéria guarda sintonia com o
critério de aplicação de pena, sendo de com-
petência exclusiva do juiz-presidente quando
da condenação. 

O sempre brilhante Adriano Marrey ensina,
em seu livro Teoria e prática do júri, 7. ed., que: 

Quando se atribua ao réu prática de crime con-
tinuado, não deve tal circunstância ser objeto
de questionário submetido ao Conselho de
Sentença, pois constitui apenas critério para
aplicação da pena, sujeito à revisão, nos ter-
mos do art. 593, c, do CPP (in ob. cit., p. 404). 

Quanto à aplicação da figura da con-
tinuidade delitiva, segundo entendimento preva-
lente na doutrina e na jurisprudência, os crimes
dolosos contra a vida comportam o reconheci-
mento desta figura, quando preenchidos os requi-
sitos legais, nos precisos termos do disposto no
artigo 71, parágrafo único, do Código Penal.

O próprio STF, em julgados mais recentes,
tem acolhido a possibilidade da continuidade
delitiva nos crimes de homicídio, quando pre-
sentes os requisitos autorizadores da medida. 

A Súmula de nº 605 do STF, citada pelo
representante do Parquet, é de 29 de outubro
de 1984, anterior à reforma do Código Penal
advinda no mesmo ano. 

Eis a jurisprudência: 

Continuidade delitiva - Homicídio - Com a refor-
ma do Código Penal de 1984, ficou suplantada
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
predominante até então, segundo a qual ‘não se
admite continuidade delitiva nos crimes contra a
vida’ - Verbete nº 605 da Súmula. A regra nor-
mativa do § 2º do artigo 58 do Código Penal veio
a ser aditada por referência expressa aos
crimes dolosos, alterando-se a numeração do
artigo e inserindo-se parágrafo - artigo 71 e
parágrafo único do citado Código. Continuidade
delitiva - Parâmetros. - Ante os pressupostos
objetivos do artigo 71 do Código Penal - prática
de dois ou mais crimes da mesma espécie,
condições de tempo, lugar, maneira de exe-
cução e outras circunstâncias próximas - impõe-
se a unificação das penas mediante o instituto
da continuidade delitiva. Repercussão do crime
no meio social - de que é exemplo o caso da
denominada ‘Chacina de Vigário Geral’ - não
compõe o arcabouço normativo regedor da
matéria, muito menos a ponto de obstaculizar a
aplicação do preceito pertinente. Provimento
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judicial condenatório - Crime doloso contra a
vida - Dosimetria da pena - Vício. - O vício de
procedimento concernente à fixação da pena -
inobservância da continuidade delitiva - alcança
apenas o ato que o encerra, do Presidente do
Tribunal de Júri, não atingindo o veredicto dos
jurados, por se tratar de matéria estranha à que-
sitação e respostas que lhe deram origem (STF
- HC nº 77.786-9-RJ, 2ª T., Rel. Min. Marco
Aurélio - DJU de 02.02.2001).

Naquela oportunidade, o Ministro Assis
Toledo esclareceu que:

com o advento da Lei 7.209/84, que reformou
a Parte Geral do Código Penal Brasileiro, o
legislador pátrio dirimiu dúvidas existentes a
respeito da continuidade delitiva nos crimes
dolosos contra vítimas diferentes, cometidos
com violência à pessoa, ao prever a hipótese
expressamente no parágrafo único do art. 71
do CP, com pena exacerbada. 
Diante da inovação legislativa ocorrida, o
Supremo Tribunal Federal modificou anterior
entendimento adotado em relação à matéria
(Súmula 605, STF), passando a admitir a con-
tinuidade delitiva nos crimes dolosos contra a
vida, conforme se decidiu no Rec. Crim.
103315-SP. 

Esse também é o entendimento prele-
cionado por Guilherme de Souza Nucci: 

... houve época em que a jurisprudência era
praticamente pacífica ao estipular não ser
cabível crime continuado para crimes violentos
cometidos contra vítimas diferentes e ofenden-
do bens personalíssimos, tais como vida ou
integridade física (...). Atualmente os acórdãos
seguem tendência em sentido contrário (...).
Aliás, outra não poderia ser a solução, pois a
Reforma Penal de 1984 acrescentou o pará-
grafo único no art. 71 do Código Penal, preven-
do claramente essa possibilidade (cf. Código
Penal Comentado, 4. ed., ed. RT, p. 303).

Pelo que se depreende dos autos, estão
presentes os requisitos autorizadores da medi-
da, pois o crime continuado configura-se, con-
soante redação do artigo 71, do Código Penal,
quando o agente, mediante mais de uma ação,
pratica dois ou mais crimes da mesma espécie,
os quais, pelas semelhanças de condições de

tempo, lugar, modo de execução, podem ser
tidos como continuação dos outros. 

Dúvida não há de que agiu corretamente
o Magistrado de primeiro grau. O agente, com
identidade de propósitos, praticou dois crimes
de homicídio, um tentado e um consumado,
contra sua ex-amásia e um “amigo” que estava
com ela, nas mesmas condições de tempo,
lugar e modo de execução, conforme narrado
pelo próprio réu:

... no dia dos fatos saí com ela (...) e retor-
namos para casa por volta de meia-noite;
acordei por volta de 05h e 30min e percebi
que Priscila não estava em casa, saindo a
procurá-la e encontrei-a na mesma praça
antes referida; Priscila estava conversando
com um rapaz e eu a chamei para ir embora
(...) peguei a garrafa de cerveja que estava
sobre a mesa e o agredi com um golpe no
rosto; não percebi se a garrafa se quebrou
quando desferi o primeiro golpe contra o
rapaz; logo em seguida tentei golpear o rapaz
pela segunda vez, foi quando Priscila entrou
na frente... (f. 48/49). 

Restou perfeitamente configurado o elo
de continuidade entre os crimes. 

Outro não é o entendimento desta
Terceira Câmara Criminal, em voto do eminente
Desembargador Paulo Cézar Dias: 

... presentes as condições de tempo, lugar e
modo de execução, impõe-se, data venia, a con-
clusão de que, no caso, deve ser reconhecida a
continuidade delitiva, quanto aos homicídios
praticados... (Ap. nº 1.0313.03.114.229-9/001).

Também, não há como modificar o regime
de cumprimento de pena, tendo em vista o jul-
gamento pelo Supremo Tribunal Federal, do
Habeas Corpus de nº 82.959, que reconheceu a
inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei
8.072/90, em 23 de fevereiro de 2006. 

Por fim, não há como proceder ao
aumento do valor fixado para continuidade deli-
tiva, por não constar tal pedido da peça recursal
apresentada pelo representante do órgão mi-
nisterial, até mesmo porque o recorrido não tem
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RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTO-
MOTOR - PRISÃO EM FLAGRANTE - DELAÇÃO - AUTORIA - MATERIALIDADE - PRINCÍPIO DO
LIVRE CONVENCIMENTO - FUNDAMENTO - DEPOIMENTOS PRESTADOS EM INQUÉRITO POLI-
CIAL - POSSIBILIDADE - PROVA - CONDENAÇÃO - QUADRILHA - DESMANCHE - CO-AUTOR -

AUSÊNCIA DE DOLO - ABSOLVIÇÃO

Ementa: Receptação, adulteração de sinal de veículo automotor e formação de quadrilha.
Preliminares. Fundamentação da sentença em prova inquisitorial. Ausência de vedação.
Justificação com base também na prova judicial. Questão de mérito. Rejeita-se. Reexame da
prova. Réus flagrados no momento em que desmontavam veículo, objeto de furto. Ausência de
comprovação da origem ilícita do automóvel. Delação do co-réu. Autoria e materialidade com-
provadas. Ausência de dolo quanto a um dos réus. Atipicidade. Absolvição. Insuficiência da
prova quanto ao crime de quadrilha.

- Ao Juiz é dado fundamentar a condenação com base no seu livre convencimento em relação
às provas dos autos, podendo valer-se, inclusive, de depoimentos prestados no inquérito,
especialmente quando anota que estão os mesmos de acordo com a prova judicial.

- As circunstâncias do flagrante, aliadas à delação de co-réu e à ausência de comprovação da
origem lícita do veículo desmontado, permitem concluir pela autoria dos crimes de receptação,
comprovada a materialidade da adulteração de sinal, merecendo ser confirmada a sentença.

oportunidade em sede de parecer recursal de
contrariá-lo. 

Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso nos termos deste voto. 

Custas, na forma da lei. 

O Sr. Des. Sérgio Resende - Sr.ª
Presidente. Peço vistas dos autos. 

Súmula - O RELATOR NEGAVA PROVI-
MENTO. PEDIU VISTA O REVISOR. 

Notas taquigráficas 

A Sr.ª Presidente (Des.ª Jane Silva) - O
julgamento deste feito foi adiado na sessão do
dia 24.10.2006, a pedido do Revisor, após votar
o Relator negando provimento. 

Com a palavra o Des. Sérgio Resende. 

O Sr. Des. Sérgio Resende - Sr.ª
Presidente. Pedi vista dos autos para melhor
verificar a espécie, por ter havido recurso mi-

nisterial pugnando pelo concurso material, e
não pela continuidade delitiva. 

No entanto, analisando os autos, como
fez o em. Relator, não tenho nenhuma ressalva
para fazer em seu voto, motivo pelo qual o
acompanho. 

A Sr.ª Des.ª Jane Silva - Com a Lei 7.209,
de 1984, não é mais óbice ao conhecimento da
continuidade delitiva, que pode ser admitida até
em homicídios, não há que se afastar a con-
tinuidade delitiva. 

Na realidade, se o Ministério Público
tivesse recorrido para que o aumento pela con-
tinuidade delitiva fosse efetuado, nos termos do
parágrafo único do art. 71, poderíamos alterar a
pena, mas ele não o fez; razão pela qual me
resta acompanhar o em. Relator, uma vez que
a Súmula 605 do Supremo Tribunal Federal
ficou prejudicada com a reforma penal de 1984,
sendo abundante a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal nesse sentido. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª
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 PRELIMI-
NARES. DAR PROVIMENTO TOTAL AO 2º
RECURSO E PARCIAL AOS DEMAIS. 

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2006. -
Herculano Rodrigues - Relator.

Notas taquigráficas

Proferiu sustentação oral o Dr. Edimar
Cristiano, por Expedito. 

O Sr. Des. Herculano Rodrigues - Na 10ª
Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte,
Cláudio Alberto de Castro Alves, Expedito
Pereira Filho, João Batista dos Santos e Marcelo
Domingues de Faria, já qualificados, foram con-
denados, incursos nas sanções do art. 180, §§
1º e 2º, arts. 288 e 311, na forma do art. 69,
todos do Código Penal, apenados com sanções
iguais de 07 (sete) anos de reclusão, em regime
semi-aberto, e 30 (trinta) dias-multa, no valor
unitário mínimo, pena unificada, tudo porque,
segundo a denúncia, em 04 de novembro de
1998, no interior do estabelecimento comercial
situado na Rua Catorritas, nº 184, Bairro Vila
Clóris, de propriedade do primeiro réu, policiais
militares flagraram os demais no exato momen-
to em que efetuavam o desmanche do automó-
vel Fiat/Uno-Mille EX, placa GSM-4784, subtraí-
do da vítima Milton Martins Miranda, com cons-

ciência da ilicitude da origem do veículo, tendo
já efetuado a raspagem do número do chassi,
todos eles previamente associados para a
receptação e desmanche dos carros e posterior
derrame das peças no comércio. 

Irresignados, apelaram, apresentando
razões em separado.

Quer o primeiro sua absolvição quanto
aos crimes de receptação e adulteração de
sinal, com base no teor da prova coligida e,
alternativamente, a fixação das penas nos pata-
mares mínimos, com a substituição por restriti-
va de direitos. 

O segundo apelante articula preliminares
de inépcia, ao fundamento de que a denúncia
não individualizou a conduta de cada acusado;
nulidade, por ausência de fundamentação
quanto aos crimes de formação de quadrilha e
adulteração de sinal; inversão do ônus da
prova, em face da exigência do réu da prova de
sua inocência e, por fim, pela utilização de ele-
mento de informação colhido na fase pré-
processual para fundamentação do juízo con-
denatório. No mérito, pede sua absolvição
quanto a todos os crimes, por atipicidade das
condutas praticadas e em razão da ausência de
dolo no agir do agente. 

Invocando o teor de suas alegações
finais, o réu João Batista dos Santos traz pre-
liminar de cerceamento de defesa, ao argumen-
to de que não foram as mesmas examinadas
pelo Sentenciante, e, no mérito, pede sua
absolvição quanto aos crimes, ao argumento de
inexistência de provas de sua culpabilidade, e,

- Restando demonstrado que um dos co-réus era apenas pedreiro prestando serviços no local,
sendo requisitado para auxílio no desmonte, sem consciência da ilicitude das condutas prati-
cadas, impõe-se sua absolvição, por atipicidade.

- Inexistindo prova cabal no sentido de que os denunciados estivessem associados de forma
estável para a prática de crimes, devem ser absolvidos quanto à formação de quadrilha.

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0024.98.131819-9/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelantes: 1º)
Cláudio Alberto de Castro Alves, 2º) Expedito Pereira Filho, 3º) João Batista dos Santos, 4º) Marcelo
Domingues de Faria - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relator: Des.
HERCULANO RODRIGUES 
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alternativamente, a adequação das penas
dosadas. 

Por fim, Marcelo Domingues de Faria
articula preliminar de ausência de fundamen-
tação na sentença condenatória, por ter sido a
mesma justificada nas provas inquisitoriais, e,
no mérito, sustenta a imprestabilidade da prova
da materialidade quanto ao crime de adulte-
ração e, por inexistir prova de sua participação
nos delitos, pede sua absolvição ou a
diminuição das reprimendas. 

As contra-razões abraçam as conclusões
da sentença. 

Os autos foram à Procuradoria de Justiça
em 03.11.2005, f. 587, retornando com parecer
somente em 30.08.2006, opinando pelo acolhi-
mento da preliminar de nulidade por ausência
de fundamentação acerca da prova da autoria
e, ultrapassada a mesma, pelo desprovimento
dos recursos. 

No essencial, é o relatório. 

Presentes os pressupostos condicionantes
da admissibilidade, conheço dos recursos. 

Examino as preliminares argüidas em
ordem de prejudicialidade. 

Sustenta o segundo recorrente preliminar
de inépcia da denúncia, ao fundamento de que
a mesma não teria individualizado a conduta de
cada um dos réus, prejudicando o exercício da
ampla defesa pelos recorrentes. 

Da leitura atenta da exordial, percebe-se
que ela descreve com fidelidade os fatos, tal
como ocorridos, expondo, de forma por-
menorizada e individualizada, a conduta de
cada um dos réus, esclarecendo que Expedito,
João Batista e Marcelo foram flagrados quando
efetuavam o desmanche de veículo subtraído
de terceiro, com consciência desse fato, tendo
já praticado a adulteração do chassi, tudo em
associação e unidade de desígnios com
Cláudio, proprietário da oficina clandestina. 

Assim, a meu aviso, a denúncia fornece
todos os elementos necessários à defesa dos
acusados, que foi exercida na sua plenitude,
como se vê dos autos, não havendo falar em
inépcia. 

Ainda que assim não fosse, conforme
entendimento já reiterado pelos Tribunais
Superiores: 

... cuidando-se de crime cometido mediante
concurso de agentes, não é de exigir da
denúncia que a conduta atribuída a cada um
deles realize por si só todos os elementos do
tipo (STF - HC 79.088/RJ - 1ª T., Rel.
Sepúlveda Pertence, DJ de 25.06.99, p. 5).

Quanto à alegada indeterminação da
conduta praticada pelo recorrente Expedito
Pereira Filho, irrelevante que a denúncia não
tenha esclarecido se o auxílio prestado se deu
como co-autor ou partícipe, já que, nos crimes
multitudinários, ou de autoria coletiva, a denún-
cia pode narrar genericamente a participação
de cada agente, cuja conduta específica será
apurada no curso da ação penal (STF - HC
80.204/GO, 2ª T., Rel. Maurício Correa, DJ de
05.09.2000), e, ainda, não exigindo o art. 29 do
Código Penal essa distinção para responsabi-
lização do denunciado. 

Rejeito a preliminar. 

Três dos apelantes argüiram preliminar
de nulidade da sentença ao argumento de que
a mesma seria carente de fundamentação e,
portanto, nula por ofensa a preceito constitu-
cional. 

A esse respeito, faz-se necessária a
transcrição dos trechos da sentença atacada
para melhor análise da alegação: 

Apesar de a finalidade do inquérito ser a de
indicar ao Ministério Público os elementos
necessários para a propositura da ação penal,
não há dúvida de sua influência na formação
do convencimento do juiz para julgar a causa.
Por estar presente nos autos, o inquérito, jun-
tamente com demais provas colhidas durante
a instrução judicial, há base para a exalação
de uma sentença condenatória. (...). 
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Entretanto, harmonizando-se as confissões
extrajudiciais dos acusados com os depoi-
mentos das testemunhas ouvidas perante
este Juízo e o auto de prisão em flagrante,
tem-se o suporte necessário para a exalação
de uma sentença condenatória. (...) 
Apesar de os acusados negarem em Juízo a
autoria do delito, não me limitarei à negação,
para concluir que a prova restou prejudicada.
As confissões dos acusados na fase policial
não podem ser desprezadas, posto que for-
madoras da convicção desta magistrada.
Ademais, nada se apresentou no processo
que pudesse viciar ou macular a confissão
dos acusados perante a polícia, tudo a indicar
que as suas declarações resultaram por sua
livre e espontânea vontade. (...) 
Ora, os acusados não lograram êxito em afas-
tar as provas constantes dos autos. Apenas
afirmaram que não cometeu o crime, mas não
juntam aos autos provas convincentes de não
participarem das ações delitivas. (sic). 

Percebe-se, portanto, que a sentença anali-
sou conjuntamente as provas em relação a todos
os recorrentes e quanto à totalidade dos crimes, o
que não é vedado, não se exigindo a repetição da
fórmula utilizada para cada um dos acusados. 

Assim, observo que a condenação
abraçada conta com a necessária fundamen-
tação, justificada pela Magistrada com base no
seu livre convencimento, tendo ela, inclusive,
feito referência a cada uma das provas uti-
lizadas para tanto, notadamente o auto de
prisão em flagrante, as declarações inquisito-
riais e judiciais dos réus, os depoimentos das
testemunhas, a documentação de terceiros
apreendida no local e o teor do laudo pericial.

A irresignação dos apelantes quanto aos
argumentos lançados é matéria que será exa-
minada no mérito, não sendo caso de nulidade
da decisão, que se mostra perfeita e apta como
título judicial condenatório, não havendo falar
em nulidade por carência de fundamentação. 

Rejeito a preliminar. 

Da mesma forma, como aludido, a utiliza-
ção de prova produzida na fase inquisitorial
como amparo da condenação não é vedada em

nosso ordenamento, não ofendendo os pressu-
postos constitucionais de ampla defesa e pre-
sunção de inocência. 

Certo é que a compatibilização dos pre-
ceitos constitucionais de garantia impõe que a
prova administrativa deve estar em harmonia
com aquela produzida em juízo, questão esta
que será oportunamente examinada no mérito,
não sendo caso de nulidade. 

Também rejeito essa preliminar. 

Não há falar em inversão do ônus da
prova no presente caso, conforme alegado pelo
recorrente Expedito Pereira Filho, sendo que a
questão abordada, de forma implícita, já fora
discutida por ocasião da rejeição das demais
preliminares, não ocorrendo qualquer ofensa ao
princípio constitucional de não-culpabilidade. 

Como já afirmado, cuidou a sentença de
justificar a condenação com base no livre con-
vencimento motivado do juiz, sendo que a
incorreta apreciação das provas, acaso ocor-
rente, será examinada no mérito recursal. 

Rejeito a preliminar. 

O apelante João Batista dos Santos
alega que não foram examinadas as teses
constantes de suas alegações finais, juntadas
às f. 375/377. No entanto, percebe-se que as
mesmas se referem apenas ao mérito das con-
dutas praticadas, tendo a Magistrada apreciado
a prova produzida conjuntamente em relação
aos demais réus, não se verificando qualquer
prejuízo, que nem sequer fora apontado. 

Assim, rejeito a preliminar. 

Por fim, nota-se que a sentença indivi-
dualizou, de forma pormenorizada e correta, a
dosimetria da pena em relação a cada um dos
réus, salientando-se que eventual equívoco no
quantum será corrigido no mérito, inexistindo
nulidade de que cuidar.

Rejeito a preliminar. 
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Exsurge dos autos que, em atendimento
a denúncia anônima, policiais militares se dirigi-
ram ao local dos fatos onde prenderam em fla-
grante os réus Expedito, João Batista e Marcelo
que, naquele exato momento, desmontavam o
veículo Fiat/Uno Mille EX, placa GSM-4784, de
propriedade de Milton Martins Miranda e que
fora furtado no dia anterior. 

Na ocasião, apurou-se que a oficina per-
tencia ao co-réu Cláudio, que foi preso poste-
riormente, verificando-se que o acusado João
Batista também mantinha uma oficina para des-
manche de veículos em outro lugar. 

O auto de prisão em flagrante de f. 06/09
e o auto de apreensão de f. 22/25 informam
que, na primeira oficina, foram encontrados
também os documentos semidestruídos da víti-
ma de furto, Milton Martins Miranda, além de
várias carcaças de veículos em ambas, cujas
origens não foram comprovadas nos autos. 

As testemunhas ouvidas às f. 144/146,
147/148 e 149/150 confirmam os termos do fla-
grante. 

No tocante à tese de ausência de prova
da materialidade em relação ao crime de
adulteração de sinal de veículo automotor, invo-
cada pelo recorrente Marcelo Domingues, tem-
se que o auto de apreensão de f. 22 e o laudo
de f. 90/92 são perfeitamente hábeis a compro-
var a materialidade delitiva, inclusive por via da
fotografia inserta no Anexo nº 18, f. 110, que
revela o chassi do veículo raspado. 

Ouvido em juízo, às f. 118/119, o réu
João Batista dos Santos confessou que par-
ticipou do desmanche do veículo relatado na
denúncia, negando o conhecimento de sua
origem ilícita, aduzindo que fora contratado
para o serviço por Cláudio. 

Disse, ainda, que desconfiava de “que
estava se metendo em coisa errada quando
‘Fubá’ sorriu no momento em que o interrogan-
do perguntou a “Carioca” sobre por que des-
manchariam “um carro novo daquele” (sic). 

Balizada a prova, tem-se que, em relação
ao mantido crime de adulteração de sinal de
veículo automotor, restou comprovado, de
forma inequívoca, que os réus João Batista e
Marcelo, efetivamente, foram flagrados em
atividade de desmanche de veículo, objeto de
furto, que já estava com o chassi raspado, o
que permite concluir pela autoria e materiali-
dade do crime mencionado, salientando que o
réu João Batista exerce, habitualmente, a
profissão de mecânico e lanterneiro. 

O co-réu Cláudio Alberto, embora não
estivesse no local, contribuiu de forma efetiva
para a consumação do crime, visto que ele
próprio admitiu ter adquirido o automóvel
desmontado sem, contudo, comprovar sua
origem lícita, e que a oficina onde era feito o
desmanche lhe pertencia, tendo todos os
demais réus informado que foram por ele con-
tratados. 

Nesse passo, tem-se que as circunstân-
cias do flagrante, aliadas à ausência de prova
de licitude das atividades praticadas pelos réus
e da procedência dos automóveis desmonta-
dos, além da delação praticada do co-réu João
Batista, permitem concluir pela autoria quanto
ao crime de receptação qualificada, estando as
condutas praticadas perfeitamente ajustadas ao
tipo penal do art. 180, §§ 1º e 2º, do Código
Penal, que encerra a ação de “desmontar”,
“montar” e “remontar” coisa que deveriam saber
ser produto de crime. 

A conclusão é diversa em relação ao
recorrente Expedito Pereira Filho. É que todos
os réus foram unânimes em afirmar que o
mesmo exerce a profissão de pedreiro, estando
no local apenas para executar serviços para
Cláudio, sendo que ali também funcionava sua
residência, acabando por auxiliar os demais no
desmanche do automóvel. 

Não vislumbro nas condutas praticadas
pelo recorrente qualquer indício de que pos-
suísse ciência das atividades ilícitas ali prati-
cadas, inexistindo o dolo, pelo que atípicas,
impondo-se sua absolvição. 
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Da mesma forma, não restou demonstra-
da, de forma inequívoca, a constituição pelos
réus de associação estável e orientada para a
aquisição e desmanche de veículos roubados,
estando os autos a demonstrar que o vínculo
entre eles era apenas eventual, o que não con-
figura o crime do art. 288 do Código Penal,
devendo todos os réus ser absolvidos por insu-
ficiência da prova. 

As penas em relação aos crimes de
receptação qualificada e adulteração de sinal
foram aplicadas no mínimo legal, impossível
qualquer diminuição, correta também a pena
pecuniária aplicada. 

Quanto ao regime prisional, merece
reparo a sentença. 

É que, ao contrário do que pontificou o
Sentenciante, entendo favoráveis as circunstân-
cias judiciais, salientando que as certidões de f.
289, 291 e 292 revelam apenas inquéritos bai-
xados, que não configuram maus antecedentes,
pelo que fixo o regime prisional como sendo o
aberto, para ambos os delitos, nos termos do art.
33, §§ 2º, c, e 3º, do Código Penal. 

Impossível a substituição da pena em
face do somatório das penas privativas. 

Assente o exposto, dou provimento ao
segundo recurso, para absolver Expedito
Pereira Filho em relação ao disposto nos arts.
180, §§ 1º e 2º, e 311 do Código Penal, por
atipicidade das condutas, e em relação ao art.
288 do mesmo diploma, por insuficiência da
prova, e dou parcial provimento aos demais
recursos, para absolver os réus Cláudio Alberto
de Castro Alves, João Batista dos Santos e
Marcelo Domingues de Faria quanto ao crime
do art. 288 do Código Penal, nos termos do art.
386, VI, do Código de Processo Penal, bem
como para fixar o regime aberto para o cumpri-
mento das reprimendas fixadas, e, em conse-
qüência, ficando os mesmos condenados às
penas individuais de 03 (três) anos de reclusão,
em regime aberto, e 15 (quinze) dias-multa, no
valor unitário mínimo, quanto ao crime de
receptação qualificada, e 03 (três) anos de
reclusão, em regime aberto, e 15 (quinze) dias-
multa, também no mínimo, quanto ao delito de
adulteração de sinal de veículo automotor, per-
manecendo a sentença quanto ao restante. 

Custas, ex lege. 

Súmula - REJETARAM PRELIMINARES.
DERAM PROVIMENTO TOTAL AO 2º RECUR-
SO E PARCIAL AOS DEMAIS.

-:::-

TRÁFICO DE ENTORPECENTE - PROVA - CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO DA PENA - CAUSA DE
AUMENTO - ASSOCIAÇÃO - LEI Nº 11.343/2006 - RETROATIVIDADE - PENA RESTRITIVA DE

DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - PROGRESSÃO - 
CO-RÉU - RECURSO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - CUSTAS - PRAZO

Ementa: Tráfico ilícito de entorpecentes. Absolvição. Redução da pena. Decote da causa de
aumento de pena prevista no artigo 18, III, da Lei 6.368/1976. Substituição. Isenção das custas.
Regime integralmente fechado. Extensão dos efeitos do julgado ao co-réu não apelante.

- Impossível a absolvição do agente quando satisfatoriamente comprovado que ele era o pro-
prietário da droga apreendida, que se destinava ao comércio. 

- Inadmissível a redução da pena-base quando já houver sido fixada no patamar mínimo.

- É de rigor o decote da antiga causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas,
prevista no artigo 18, III, da Lei 6.368/1976, ante a falta de previsão legal na Lei 11.343/2006.
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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 DAR PROVIMENTO PAR-
CIAL, ESTENDENDO-SE A FORÇA DO JUL-
GADO AO CO-RÉU NÃO APELANTE. 

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2006.
- Jane Silva - Relatora.

Notas taquigráficas

A Sr.ª Des.ª Jane Silva - Nelson Caetano,
inconformado com a sentença que o condenou a
quatro anos de reclusão, em regime integral-
mente fechado, e ao pagamento de sessenta e
seis dias-multa, fixado o valor da unidade no
mínimo legal, por tê-lo considerado incurso nas
penas do artigo 12 c/c 18, III, ambos da Lei
6.368/1976, requereu a absolvição, ao argumen-

to de que as provas dos autos não são aptas a
embasar sua condenação. Alternativamente,
pediu a redução da reprimenda imposta, sua
substituição por restritivas de direitos e a isenção
do pagamento das custas processuais. 

Contra-razões ministeriais às f. 189/195 -
TJ pela manutenção do decisum. 

Quanto aos fatos, narram os autos que
no dia 24 de março de 2006, no Córrego do
Prado, zona rural de São João do Oriente,
Comarca de Inhapim, foram encontradas seis
buchas de cocaína e vinte e cinco de maconha
na casa de Elias Tomaz de Lima, que lhe ha-
viam sido repassadas por Nelson Caetano, que
as mantinha em depósito para fins de comércio. 

A denúncia foi recebida em 17 de maio
de 2006, e a sentença condenatória foi publica-
da em 14 de julho de 2006. 

O feito transcorreu nos termos do
relatório da sentença, que ora adoto, tendo sido

- Admite-se, em tese, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos
crimes de tráfico, exigindo-se, entretanto, análise favorável de todas as circunstâncias judiciais.

- A assistência jurídica integral, garantia constitucional, não compreende a isenção das custas
do processo penal, mas apenas a suspensão do seu pagamento durante o período de cinco
anos, salvo após o decurso do referido prazo.

- O regime inicial fechado, que possibilita eventual progressão, deve ser estabelecido como
medida individualizadora da pena, na fase de execução, mostrando-se não só favorável ao réu,
como também para garantir a sociedade, a ela restituindo-se pessoa que contribuiu com seu
comportamento para a sua liberdade e foi rigorosamente observado durante o cumprimento da
pena através dos estágios de progressão por ele conquistados, mostrando-se capaz de viver
no convívio social do qual se alijou e foi alijado. Restituir à sociedade o apenado, tão-só pelo
cumprimento de dois terços da pena, sem qualquer progressão anterior que possa ensejar
uma melhor observação de sua conduta, é contribuir para o aumento da violência social.

- Inadmissível a imposição de regime integralmente fechado quando o Supremo Tribunal
Federal declarou a sua inconstitucionalidade, estendendo os seus efeitos a todas as penas em
execução.

- Havendo modificação da sentença combatida em aspectos não pessoais, ela deve ser esten-
dida ao co-réu não apelante. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0309.06.011256-7/001 - Comarca de Inhapim - Apelante: Nelson
Caetano - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relatora: Des.ª JANE SILVA
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os réus dela pessoalmente intimados (f. 178 e
179-TJ). 

A sentença transitou em julgado livre-
mente em relação ao co-réu Elias Tomaz de
Lima (f. 187-TJ). 

A Procuradoria de Justiça opinou pelo
não-provimento do recurso. 

É o relatório. 

Conheço do recurso, pois previsto em lei,
cabível, adequado e presentes o interesse
recursal e os demais requisitos de processa-
mento. 

Não foi argüida nenhuma nulidade nem
encontramos, quando do exame dos autos,
qualquer delas que deva ser declarada de ofí-
cio. 

Quanto ao mérito. 

Verifiquei cuidadosamente as razões
apresentadas pela defesa e, ao compará-las
com a decisão ora combatida e com as provas
dos autos, vejo que devo acolher parcialmente
sua pretensão. 

A materialidade do delito ficou con-
substanciada pelo auto de apreensão das dro-
gas (f. 16-TJ), pelo laudo de constatação prévia
(f. 38/39-TJ) e pelo exame toxicológico definiti-
vo (f. 96/97-TJ). 

A autoria, apesar da negativa do
apelante, também restou satisfatoriamente
comprovada nos autos. 

Quando ouvido (f. 31/32 e 129/131-TJ),
Nelson negou sua participação nos fatos, ale-
gando que tudo seria fruto de perseguição
política. Acrescentou que Elias deve ter sido
pressionado pelos policiais para imputar-lhe, na
fase inquisitiva, a autoria delitiva. 

Elias, quando ouvido perante a autori-
dade policial (f. 10-TJ), confessou a prática do
crime, dizendo que Nelson seria o fornecedor

das substâncias entorpecentes. Entretanto, ele
se retratou quando ouvido em juízo (f. 126/128-
TJ), alegando ter sido ameaçado pelos poli-
ciais, oportunidade em que negou a partici-
pação do apelante. 

O policial civil Isael Júnior Dias (f.
132/133-TJ) contou que várias denúncias anô-
nimas imputavam a prática do tráfico ilícito de
entorpecentes a ambos os acusados, sendo
que não houve nenhuma coação no momento
da oitiva de Elias na Depol. Tal versão foi cor-
roborada pelo policial civil Tarcísio da Rocha
Seixas (f. 134-TJ). 

Maria Firmina de Jesus (f. 26-TJ) disse
que Sandra Pereira dos Santos, companheira
de Elias, confirmou espontaneamente serem
dele as drogas apreendidas, não sabendo
indicar, porém, sua procedência. 

De fato, Sandra imputou a Elias a pro-
priedade das drogas na fase inquisitiva (f. 19-
TJ), não sabendo dizer de quem ele as teria
adquirido. Entretanto, ela negou tal fato em
juízo (f. 135-TJ), sob a alegação de ter sido
pressionada pelos policiais a assim proceder. 

Compulsando os autos, não vislumbro a
ocorrência da alegada pressão policial, haja
vista que Manoel Martins Corrêa (f. 08 e 137-
TJ), testemunha presencial do auto de prisão
em flagrante delito, sem qualquer interesse no
deslinde da causa, negou a ocorrência de tais
fatos. O mesmo foi relatado por Adirson Tavares
Ferreira (f. 09-TJ), pessoa ouvida apenas pe-
rante a autoridade policial, mas cujo depoimen-
to está em consonância com o contexto pro-
batório. Lucelena Maria Campos (f. 139-TJ),
pessoa que levou Elias até a Depol para que ele
prestasse suas declarações, também ressaltou
não ter presenciado qualquer ameaça policial. 

Acrescente-se que há nos autos exames
de corpo de delito referentes a ambos os co-
réus (f. 24 e 34-TJ), todos eles negando a ocor-
rência de qualquer agressão física. 

Aliás, note-se não haver, nos autos, qual-
quer prova que demonstre a ocorrência de pos-
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sível erro, equívoco, coação ou dolo nas ati-
tudes dos policiais. 

Assim, percebo que a alegação de coação
policial não passou de um artifício sem sucesso
utilizado pelos acusados para tentar retirar o
crédito da versão da acusação, satisfatoriamente
embasada de acordo com o contexto probatório. 

Assim, vejo que a versão apresentada
espontaneamente por Elias na fase inquisitiva,
de que estaria guardando as drogas apreendi-
das para Nelson, foi a única embasada pelo
contexto probatório, motivo pelo qual a conde-
nação do apelante foi feita corretamente, não
havendo meios de absolvê-lo. 

A defesa pleiteou a redução da reprimen-
da imposta na sentença. 

Sua pena-base foi fixada no patamar
mínimo, motivo pelo qual é juridicamente
impossível sua diminuição. 

Contudo, embora não haja dúvidas de
que os co-réus agiram com unidade de
desígnios, o decote da causa de aumento de
pena previsto no artigo 18, III, da Lei
6.368/1976 é de rigor. 

A Lei 11.343/2006, ao revogar a antiga
Lei de Tóxicos, não previu em seu texto a causa
de aumento de pena para o concurso de pes-
soas no tráfico de drogas, tendo regulado ape-
nas a associação para ele, como delito
autônomo, desde que comprovada a per-
manência da societas sceleris, o que não é o
caso. 

Assim, ante a ausência de previsão legal
no atual diploma legal a respeito da figura do
concurso de pessoas como causa de aumento
de pena, como havia na lei revogada, ela de-
verá ser decotada, uma vez que a retroativi-
dade da lei penal mais benéfica é necessária,
consoante as disposições do artigo 5º, XL, da
Constituição da República e artigo 2º, parágrafo
único, do Código Penal. 

Dessa forma, a pena imposta a Nelson
deverá permanecer em três anos de reclusão e
cinqüenta dias-multa. 

Por fim, requereu a defesa a substituição
da pena do apelante por restritivas de direitos. 

A nova Lei de Drogas proibiu expressa-
mente essa possibilidade. Porém, como os
fatos ocorreram antes de sua entrada em vigor
em nosso ordenamento jurídico, tal pedido é,
em tese, viável, pois não podemos restringir em
hipótese em que o legislador não o fez. 

Contudo, não entendo ser cabível a
requerida substituição no presente caso, pois a
conduta praticada pelo réu é de intensa repro-
vabilidade, não sendo a substituição suficiente
para a reprovação e prevenção do delito, nem
para a recuperação do agente, mormente quan-
do parte da interpretação das circunstâncias
judiciais referentes ao apelante lhe foi desfa-
vorável, impondo-se a adoção de medidas mais
adequadas para que se chegue ao fim último da
pena. Assim é o entendimento jurisprudencial: 

A aplicação da pena restritiva de direitos está
mencionada em determinados requisitos, que
se encontram elencados nos incisos do artigo
44 do Código Penal, com redação da Lei nº
9.714/98. O inciso III do mesmo artigo revela
que a suficiência da substituição será indica-
da pela culpabilidade, pelos antecedentes,
pela conduta social e pela personalidade do
condenado, bem como os motivos e as cir-
cunstâncias do crime. 
É sobretudo a altíssima reprovabilidade da
ação delitiva, nos casos de tráfico de entorpe-
centes, que desaconselha os benefícios da
substituição da pena privativa de liberdade,
em tais casos (TJRS - AG nº 699081949 - Rel.
Nilo Wolff - j. em 31.03.1999).

Não cumpridas pelo réu as condições do
inciso III do artigo 44 do Código Penal,
incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por outra restritiva de direitos
(TACrim-SP - RJDTACrim 04/106).

Dessa forma, impossível a substituição
da pena de Nelson. 
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A defesa requereu, por derradeiro, os
benefícios da Lei 1.060/1950. No caso, a si-
tuação de carência econômica do apelante não
foi questionada. No interrogatório (f. 129/131-TJ)
ele declarou que possuía advogado particular, na
pessoa de Antônio Carlos Arêdes (OAB/MG
52.831), o qual foi, inclusive, o subscritor das
razões de apelação. 

O pagamento das custas constitui conse-
qüência da condenação, conforme se depre-
ende do disposto no artigo 804 do Código de
Processo Penal; e, mesmo sendo o réu pobre
no sentido legal, não há como isentá-lo de tal
obrigação. 

A isenção só se dará se, no decorrer de
cinco anos, contados a partir da sentença, o réu
não apresentar condições de solver a obrigação
decorrente da condenação. 

A assistência jurídica integral, garantia
constitucional, não compreende a isenção das
custas do processo penal, mas apenas a sus-
pensão do seu pagamento durante o período de
cinco anos. Se durante esse período o conde-
nado tiver mudado sua situação econômica,
podendo pagá-las, deverá fazê-lo; não adqui-
rindo condições para saldá-las, sem prejudicar
seu sustento próprio ou familiar, continuará sus-
pensa a obrigação, consoante o estabelecido
no artigo 12 da Lei 1.060/1950. Penso que,
assim, o pedido da defesa estará atendido. No
mesmo sentido tem entendido o Superior
Tribunal de Justiça: 

Processo penal. Beneficiário da assistência
judiciária gratuita. Possibilidade de conde-
nação em custas processuais. Situação de
pobreza. Momento da verificação. Execução. 
- 1. Ainda que o condenado seja pobre, não
pode furtar-se ao pagamento dos consec-
tários decorrentes da sucumbência, devendo
a condenação ficar sobrestada pelo período
de cinco anos, em decorrência do seu estado
de pobreza, o qual, se alterado, importará no
retorno à imposição legal, nos exatos termos
do art. 12 da Lei nº 1.060/50. Precedentes. 
- 2. Não se pode desconsiderar a possibili-
dade de haver alteração na situação finan-
ceira do apenado entre a data da condenação
e a execução do decreto condenatório.

Portanto, é na fase da execução que deve ser
avaliada a miserabilidade do beneficiário da
justiça gratuita, para fins de isenção de custas
processuais. Precedentes. 
- 3. Recurso não conhecido (REsp 263021/MG,
Relator Min. Fernando Gonçalves, Sexta
Turma, DJ de 18.03.2002 p. 307). 

Dessa forma, impossível isentar, de ime-
diato, o réu do pagamento de tais custas. 

Apesar de não requerido pelo apelante,
outro reparo merece a excelente decisão, con-
soante reiterado entendimento desta Turma
Julgadora, ou seja, no que se refere ao regime
de cumprimento da pena imposta ao apelante. 

A questão, hoje, deixou de ser polêmica
ante o reconhecimento incidenter tantum da
inconstitucionalidade do referido regime pelo
egrégio Supremo Tribunal Federal, no julga-
mento do Habeas Corpus 82.959. 

O sistema brasileiro, no que tange ao
regime de cumprimento das penas privativas de
liberdade, é o progressivo, grande arma para o
executor das reprimendas, pois a gradual liber-
dade passa a ser uma conquista do condenado,
que, por ela estimulado, desenvolve esforço
pessoal para ter bom comportamento carcerário
e adquirir novos princípios de vida com reflexos
sociais em sua conduta posterior à prisão. Se
não o faz, jamais obterá a almejada progressão,
nem mesmo o livramento condicional, pois tais
requisitos subjetivos são exigidos para a con-
cessão dos aludidos benefícios. 

Tal sistema foi inteiramente recepcionado
pela Constituição da República de 1988, pois
esta consagrou o princípio da individualização
das penas, da qual faz parte a dos regimes de
seu cumprimento, consoante o disposto no arti-
go 59, III, do Código Penal e repetido na Lei de
Execução Penal, não podendo ser menos-
prezado. 

A imposição de regime integralmente
fechado implica determinação de pena cruel,
pois retira do condenado o estímulo e a espe-
rança necessária para o cumprimento das repri-
mendas impostas, o que igualmente o legis-
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lador constituinte reprimiu ao estabelecer o
princípio da humanidade das penas. 

Assim, a questão há de ser interpretada
conforme o princípio de individualização da pena
estabelecido na Constituição da República, da
qual faz parte a dos regimes de seu cumprimen-
to, que, por sua vez, se faz de modo progressi-
vo, conforme estabelecido no Código Penal e na
Lei de Execução Penal, repita-se, inteiramente
recepcionados pela Carta Magna. 

Não se está agindo em desfavor da
sociedade, mas sim para sua própria proteção,
visto que o regime progressivo de cumprimento
da pena permite uma melhor observação da
pessoa do condenado, que, repita-se uma vez
mais, só obterá a almejada progressão se a
conquistar, ao passo que colocá-lo em liber-
dade depois do cumprimento de dois terços da
pena, através do livramento condicional, é levar
para o seio social uma pessoa que não foi tes-
tada para ser ali inserida ou reinserida, voltando
rapidamente à marginalidade e colocando em
risco toda a população já tão atemorizada. 

Entendo que, antes do livramento condi-
cional, que não é fase de progressão do
cumprimento da pena, mas liberdade antecipa-
da, a individualização da reprimenda e do seu
regime, que também é feita na fase de exe-
cução, deve ser cuidadosamente examinada,
com passagem para regimes diversos, até que,
ao final dos dois terços de pena, se verifique se
o apenado realmente contribuiu para o alcance
de sua própria liberdade e se tem condições de
obtê-la sem colocar em risco a segurança
social. 

A progressão não é um presente, mas
uma conquista feita diuturnamente durante o
cumprimento da pena. 

Impõe-se, portanto, a modificação do
regime integralmente fechado para o inicial-
mente fechado, compatível com as normas
recepcionadas pela Constituição da República,
ainda que não se possa afastar a hediondez do
crime praticado, principalmente agora, quando
o Tribunal Maior entendeu que a impossibili-

dade da potencial progressão fere a Carta
Magna; e, não obstante ter sido feito através do
controle difuso, deu-se, ao que se sabe, pela
primeira vez, uma amplitude maior a tal
decisão, alcançando os mesmos efeitos da
decisão feita através do controle concentrado,
pois, por unanimidade, entendeu-se que ela se
estende ex nunc, alcançando todas as penas
ainda em execução. 

Ressalte-se que os efeitos de tal decisão
devem ser interpretados como erga omnes,
pois o Supremo Tribunal Federal, após decidir
pela referida inconstitucionalidade, concedeu,
por unanimidade, tal efeito à decisão, tendo
posteriormente o mesmo Tribunal entendido
que a questão nem mesmo precisava mais ser
levada ao plenário, podendo os Ministros afas-
tar o óbice por simples despacho; logo, não
merece acolhimento a argumentação de que a
matéria foi decidida apenas em relação ao caso
concreto examinado. 

Por fim, vejo que devo estender alguns
efeitos do julgado ao co-réu não apelante, nos ter-
mos do artigo 580 do Código de Processo Penal. 

O decote da causa de aumento de pena
elencada no artigo 18, III, da Lei 6.368/1976 e a
fixação do regime inicialmente fechado para o
cumprimento da reprimenda imposta na sen-
tença, por não serem circunstâncias de caráter
pessoal do apelante, também devem atingir
Elias, no tocante a sua condenação pelo delito
de tráfico ilícito de entorpecentes. 

Ante tais fundamentos, dou parcial provi-
mento ao apelo de Nelson Caetano, apenas
para decotar a causa de aumento prevista no
artigo 18, III, da Lei 6.368/1976 de sua pena e
para substituir o regime integralmente fechado
pelo inicialmente fechado, que se mostra
necessário ante a elevada censurabilidade da
conduta praticada, bem como pelas circunstân-
cias delitivas, mantendo sua reprimenda em
três anos de reclusão, em regime inicialmente
fechado, e o pagamento de cinqüenta dias-
multa, fixado o valor da unidade no mínimo
legal. 
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Estendo os efeitos do julgado ao co-réu
não apelante Elias Tomaz de Lima, apenas para
decotar a causa de aumento prevista no artigo
18, III, da Lei 6.368/1976 de sua pena e para
substituir o regime integralmente fechado pelo
inicialmente fechado, que se mostra necessário
ante a elevada censurabilidade da conduta
praticada, bem como pelas circunstâncias deli-
tivas, mantendo sua reprimenda em três anos
de reclusão, em regime inicialmente fechado,
pelo delito descrito no artigo 12 da Lei
6.368/1976 e em um ano de detenção, em
regime semi-aberto, pelo delito descrito no arti-

go 12 da Lei 10.826/2003, além do pagamento
de sessenta dias-multa, fixado o valor da
unidade no mínimo legal. 

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com a Relatora os
Desembargadores Antônio Carlos Cruvinel e
Paulo Cézar Dias. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO PAR-
CIAL, ESTENDENDO-SE A FORÇA DO JUL-
GADO AO CO-RÉU NÃO APELANTE.

-:::-

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM
REJEITAR A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DAR
PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO
VOTO DA DESEMBARGADORA RELATORA. 

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2006. -
Maria Celeste Porto - Relatora. 

Notas taquigráficas 

A Sr.ª Des.ª Maria Celeste Porto - Trata-
se de apelação interposta por Arnaldo José da
Silva (f. 220) contra sentença oriunda da
Comarca de Luz, f. 211/218, que o condenou
nas sanções do artigo 302, caput, da Lei
9.503/97, porque, no dia 29 de dezembro de
2001, por volta das 17 horas, conduzia o cami-
nhão Mercedes-Benz, modelo 2038, pela
rodovia BR-262, sentido Bom Despacho-Luz,
quando, próximo ao km 520, na zona rural
deste último Município, imprudentemente,
desviou seu veículo à esquerda, adentrando a
contramão direcional, vindo a colidir frontal-
mente com o veículo VW/Gol, conduzido por

CRIME DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO CULPOSO - CUIDADO OBJETIVO - IMPRUDÊNCIA -
CONDENAÇÃO - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - PENA DE SUSPENSÃO - PRAZO -

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - ART. 302 DA LEI 9.503/97 - VOTO VENCIDO

Ementa: Delito de trânsito. Homicídio culposo. Responsabilidade do réu. Amplo conjunto pro-
batório. Absolvição. Impossibilidade. Suspensão da carteira nacional de habilitação.
Proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Adequação. Redução da prestação pecu-
niária. 

- A inobservância do cuidado objetivo no trânsito, quando exteriorizada através de uma con-
duta imprudente, imperita ou negligente, devidamente comprovada nos autos, autoriza o decre-
to condenatório, para se evitarem impunidades. 

- Tratando-se do crime previsto no art. 302 da Lei 9.503/97, a fixação do prazo de suspensão da
habilitação para dirigir veículo deve ser diretamente proporcional à infração cometida quando
não houver justificativa para a imposição de prazo maior. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0388.02.000365-2/001 - Comarca de Luz - Apelante: Arnaldo José da
Silva - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relatora: Des.ª MARIA CELESTE PORTO 
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Nicanor de Souza Sobrinho, em sentido con-
trário, ocasionando a morte deste. 

Em razão disso, foi condenado à pena
privativa de liberdade de dois anos de deten-
ção, não sendo fixado o regime carcerário, e
suspensão da carteira nacional de habilitação
por igual período, sendo aquela substituída por
duas penas restritivas de direitos, consistentes
em prestação pecuniária de dez salários míni-
mos aos descendentes da vítima e prestação
de serviços à comunidade. 

Inconformada, a defesa apresentou as
razões de f. 231/236, em que pugna, prelimi-
narmente, pela nulidade do feito, uma vez que
os fatos noticiados no boletim de ocorrência
ocorreram no dia 29.12.00, tendo a denúncia e
a sentença narrado fato ocorrido em ano diver-
so, em 29.12.01, contaminando todos os atos
processuais praticados e a defesa do réu. No
mérito, bate-se por sua absolvição, por ausên-
cia de provas de que o sinistro se dera por sua
culpa e, alternativamente, pede o decote da
pena de suspensão da CNH, considerando ser
motorista profissional, o que é de suma
importância para o sustento de sua família, e,
ainda, pela redução da pena pecuniária, por
considerá-la exorbitante e incompatível com
seus rendimentos. 

Contra-arrazoando o recurso, f. 238/243,
sustenta o ilustre Representante do Ministério
Público a rejeição da preliminar e improvimento
do apelo defensivo. No mesmo sentido, é o
parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
(f. 247/251-TJ). 

É o sucinto relatório. 

Presentes os pressupostos de sua
admissibilidade, conheço do recurso. 

Em princípio, cumpre-me rechaçar a pre-
liminar de nulidade do feito suscitada pela defe-
sa de Arnaldo José da Silva, ora apelante,
porquanto a apontada confusão na data dos
fatos constitui mero erro material, e, assim
sendo, reza o art. 566 do Código de Processo
Penal que “não será declarada a nulidade de

ato processual que não houver influído na apu-
ração da verdade substancial ou na decisão da
causa”. 

Por óbvio que tal equívoco não tem o
condão de eivar de nulidade o presente feito. 

O Sr. Des. Hélcio Valentim - De acordo
com a Relatora. 

O Sr. Des. Alexandre Victor de Carvalho
- De acordo com a Relatora. 

A Srª. Des.ª Maria Celeste Porto - No
mais, não foram argüidas outras preliminares, e
tampouco vislumbro qualquer nulidade a ser
declarada de ofício, motivo pelo qual passo ao
imediato exame do mérito recursal. 

Irresignada com a análise probatória a
quo, questiona a defesa a culpa atribuída ao
recorrente, apresentando versão distinta dos
fatos narrados na peça inaugural, sem, em
momento algum, questionar autoria e materiali-
dade do delito, devidamente comprovadas nos
autos. 

Para tanto, sustenta que a vítima fora a
única culpada pelo sinistro letal, uma vez que
perdera o controle de seu veículo, vindo a atin-
gir a mão direcional em que transitava o acusa-
do, batendo-se contra a versão de que ele
invadira a outra mão, interceptando a trajetória
de Nicanor de Souza Sobrinho. 

Todavia, de pormenorizada análise dos
autos, tenho que nenhuma razão lhe assiste,
restando cristalinamente evidenciado nos autos
que o mesmo se enquadra na modalidade de
culpa por imprudência, pelo que deve ser man-
tida a condenação em apreço. 

Ora, fato é que não há testemunhas ocu-
lares do acidente, restando sua dinâmica evi-
denciada nos relatos do réu e na perícia reali-
zada no local, logo após o choque. 

À primeira vista, numa análise apressada
e superficial do conjunto probatório, pode-se
mesmo questionar o acerto da condenação do
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nacional, considerando-se a dúvida em seu
favor, pela impossibilidade de se dar maior
credibilidade à perícia técnica do que à narrati-
va do agente, que não só presenciou, como
vivenciou os fatos. 

Todavia, a dinâmica por ele apresentada,
tanto na fase extrajudicial quanto em juízo (f. 42
e 103), de que a vítima estaria em alta veloci-
dade, vindo a derrapar na pista molhada e se
desgovernar, colidindo, ao final, contra seu
caminhão, foi efetivamente rechaçada pelo pe-
rito Lauro Célio de Abreu, que não só concluiu
pela dinâmica dos fatos de forma distinta em
seu laudo de f. 14/26, como também, respon-
dendo aos quesitos elaborados pela defesa (f.
147/149), deixou bem claro que no local não
havia sinais de derrapagem do veículo Gol na
pista ou quaisquer outros indícios da ocorrência
daquela versão, ao passo que os relatos da
denúncia foram corroborados por fragmentos,
marcas de frenagem do caminhão e outros
vestígios. 

A bem da verdade, não se sabe ao certo
qual o motivo que levou o apelante a invadir a
contramão direcional, mas dúvidas não há de
que fora ele o responsável pela interceptação
da trajetória do veículo da vítima, levando-a ao
óbito (f. 27), em inconteste inobservância do
cuidado exigido pela legislação de trânsito. 

Esclarece Francisco Muñoz Conde (Teo-
ria geral do delito. Trad. e notas de Juarez
Tavares e Luiz Régis Prado. Porto Alegre: S.A.
Fabris, 1988, p. 238) que o conceito de cuidado
é objetivo, pois não se preocupa em saber qual
o cuidado que o autor tomou ou podia tomar,
mas sim qual a diligência exigida na vida em
sociedade, e também normativo, porque é pre-
ciso comparar a ação que o agente efetiva-
mente praticou e aquela que um homem pru-
dente e racional teria realizado. Também Hans
Welzel (Derecho penal aleman. Santiago de
Chile: Jurídica de Chile, 1970, p. 378) entende
que o cuidado requerido tem caráter ao mesmo
tempo objetivo e normativo, pois para sua
determinação interessa descobrir qual o cuida-
do exigido no âmbito da relação, e não o cuida-

do efetivamente empregado (ou que poderia ter
sido observado) pelo autor. 

No mais, observo que a pena privativa de
liberdade já foi fixada no patamar mínimo legal,
não cabendo qualquer modificação, valendo
apenas destacar que, muito embora não tenha
sido explicitado qual o seu regime carcerário,
pelo quantum final e análise favorável das cir-
cunstâncias judiciais, fácil de se constatar que
tal é o aberto. 

Lado outro, merece reparos o quantum
da suspensão da carteira nacional de habili-
tação do acusado, pena cumulativa, imposta
obrigatoriamente a teor das disposições do art.
302 do Código de Trânsito Brasileiro, por ter
sido fixada muito além do mínimo legal, sem
guardar proporção com a pena privativa de
liberdade. 

Confira-se: 

Código de Trânsito Brasileiro. Homicídio cul-
poso. Fixação do prazo de suspensão da
habilitação para dirigir veículo em proporção
direta à infração cometida. Necessidade.
Inteligência: art. 302 do Código de Trânsito
Brasileiro. - Tratando-se do crime previsto no
art. 302 da Lei nº 9.503/97, a fixação do prazo
de suspensão da habilitação para dirigir
veículo deve ser diretamente proporcional à
infração cometida quando não houver justi-
ficativa para a imposição de prazo maior
(Apelação nº 1.145.965/7, julgado em
1º.06.1999, 3ª Câmara, Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, RJTACrim 44/89). 

Assim, por entender que não há justifica-
tiva para pena maior, reformulo a pena
secundária, fixando-a em 02 (dois) meses. 

E, finalizando, na esteira do parecer minis-
terial de cúpula, reconheço que a prestação
pecuniária, fixada no Juízo a quo na quantia de
10 (dez) salários mínimos, encontra-se por
demais dissociada da realidade do apenado,
motorista de caminhão, valendo, inclusive,
destacar que logo após o acidente fora demitido
(vide depoimento de Geraldo Simonette de f. 77),
não se sabendo hoje qual é sua receita mensal.
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Nunca é demais lembrar que o fim último
da pena não é o de eternizar e, muito menos,
infernizar a situação do apenado, sendo seu
objetivo maior reintegrá-lo ao meio social,
preparando necessariamente o seu retorno. 

A sanção penal possui finalidade eminen-
temente pública, e por isso não faz sentido
punir por punir. 

Sem dúvida que a prestação pecuniária
constitui uma forma eficaz de retribuição pelo
mal praticado e de prevenção para que não mais
seja executado o delito, mas é preciso aplicá-la
com parcimônia e responsabilidade, evitando-se
distorções e resultados desastrosos. 

A Justiça Penal é fator decisivo de equi-
líbrio da sociedade e, portanto, deve levar em
consideração, no momento de aplicação da
pena, também os aspectos culturais e sociais
que envolvem o agente. 

Diante disso, considerando que essa
pena alternativa não se confunde com a inde-
nização, reduzo-a para 5 (cinco) salários míni-
mos, deixando a cargo do Juízo da Execução
as condições de pagamento. 

Por tudo isso, dou provimento parcial ao
recurso, para reduzir o prazo de suspensão da
CNH do apelante, bem com para reduzir a
prestação pecuniária imposta. 

É como voto. 

Custas, ex lege. 

O Sr. Des. Hélcio Valentim - No presente
caso, ponho-me de acordo com a eminente
Relatora em quase todas as suas conside-
rações, inclusive quanto à redução da pena
restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária. Todavia, em relação ao quantum da
pena de suspensão da carteira nacional de
habilitação, ouso, data venia, divergir de S.
Exª., na esteira do entendimento que inaugurei
nesta Câmara há pouco tempo. 

Conforme tenho defendido, estou convic-
to de que, a prevalecer o entendimento de que a

pena de suspensão deve guardar proporcionali-
dade com a pena corporal, no sentido de que, se
esta se aproximar do mínimo legal cominado,
independentemente do crime em julgamento,
aquela também deve aproximar-se de seu míni-
mo, que é de 2 (dois) meses, a pena de sus-
pensão dificilmente cumprirá as funções preven-
tiva e pedagógica, tornando-se medida inócua. 

Além disso, tal entendimento subverte
até mesmo a lógica de todo o ordenamento
jurídico, já que, embora a pena de suspensão
da CNH tenha natureza de sanção penal, é, na
maioria das vezes, mais branda do que muitas
sansões administrativas, decorrentes da prática
de infrações dessa natureza. 

No mais, quando o legislador, em vez de
fixar prazos mínimos e máximos da pena de
suspensão em cada um dos preceitos secun-
dários dos crimes de trânsito em que tal pena é
aplicável, opta por estabelecer limites muito
amplos em um único dispositivo legal, deixa evi-
dente que pretendeu conferir maior discri-
cionariedade ao julgador, que deve atentar para
todas as circunstâncias do caso concreto, inclu-
sive, e em especial, a gravidade do crime em
análise, sob pena de violação ao princípio da
isonomia. 

Por isso, forte nos argumentos expedidos
na judiciosa sentença, mantenho-a íntegra em
relação à suspensão do direito do apelante de
dirigir veículos automotores. 

Tudo considerado, dou parcial provimen-
to ao recurso, mas tão-somente para reduzir a
prestação pecuniária para o valor de 5 (cinco)
salários mínimos, nos termos do voto que me
precedeu, mantendo, quanto ao mais, inclusive
quanto ao prazo de suspensão da CNH, a r.
sentença atacada. 

Custas, ex lege. 

É como voto. 

O Sr. Des. Alexandre Victor de Carvalho -
No que tange ao exame fático realizado pela
Des.ª Maria Celeste Porto, bem como à redução
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da prestação pecuniária, coloco-me de acordo
com o bem-lançado voto condutor. Todavia, no
que concerne à pena de suspensão da habili-
tação para dirigir veículo automotor, que foi
reduzida pela eminente Relatora para dois
meses, ouso divergir, uma vez que, a meu sentir,
tratando-se de motorista profissional, tal repri-
menda está eivada de inconstitucionalidade. 

A questão em torno da qual reside a con-
trovérsia na hipótese do presente feito diz
respeito à violação do art. 5º, XIII, da Constitui-
ção Federal, vazado nos seguintes termos: “é
livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profission-
ais que a lei estabelecer”. 

Trata-se da chamada norma constitu-
cional de eficácia contida que, sob magistério
de José Afonso da Silva, é aquela em 

que o legislador constituinte regulou suficien-
temente os interesses relativos a determinada
matéria, mas deixou margem à atuação restri-
ta por parte da competência discricionária do
Poder Público, nos termos que a lei estabele-
cer ou nos termos de conceitos gerais nela
enunciados (Alexandre de Moraes apud
SILVA, José Afonso da. Direito constitucional.
9. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 41). 

Ocorre que a restrição a ser imposta pela
lei ordinária federal se encontra estritamente
delimitada pelo permissivo constitucional, não
sendo lícito ao legislador ordinário ir além do
poder que lhe fora conferido pela Carta Política,
tolhendo direitos outorgados pelo constituinte,
sob pena de flagrante usurpação de sua com-
petência, a configurar verdadeiro abuso de poder. 

Isso porque a norma em comento encer-
ra efetivamente um direito constitucional que
não pode ser suprimido pela edição de coman-
do normativo hierarquicamente inferior. 

Nesse diapasão, o próprio José Afonso
da Silva preleciona, ao comentar o dispositivo
em exame que: 

como o princípio é o da liberdade, a eficácia e
aplicabilidade da norma é ampla, quando não
exista lei que estatua condições ou qualifi-

cação especiais para o exercício do ofício ou
profissão ou acessibilidade à função pública.
Vale dizer, não são as leis mencionadas que
dão eficácia e aplicabilidade à norma. Não se
trata de direito legal, direito decorrente da lei
mencionada, mas de direito constitucional,
direito que deriva diretamente do dispositivo
constitucional. A lei referida não cria o direito,
nem atribui eficácia à norma. Ao contrário, ela
importa em conter essa eficácia e aplicabili-
dade, trazendo norma de restrições destas
(Curso de direito constitucional positivo. 9. ed.
São Paulo: Malheiros, 2001, p. 261). 

Resulta da abalizada lição do renomado
constitucionalista que a liberdade de ação
profissional se constitui em um direito decor-
rente, não da lei ordinária federal, mas do
próprio texto constitucional de imediata aplica-
bilidade. E, nesse sentido, como acima expos-
to, jamais poderá ser suprimido por norma infra-
constitucional que tenha fim diverso daquele
traçado pelo Poder Constituinte Originário. 

Nesse diapasão, resta-nos saber tão-so-
mente qual seria esse fim traçado pelo cons-
tituinte. Ou melhor, qual o exato limite estabele-
cido pelo texto constitucional dentro do qual se
verifica o poder discricionário conferido ao
legislador ordinário? 

A partir da simples leitura do dispositivo
constitucional em exame, que estabelece ser
livre o exercício de qualquer profissão, “atendi-
das as qualificações profissionais que a lei esta-
belecer”, depreende-se que o âmbito de dis-
cricionariedade atribuído à lei ficou adstrito à
fixação dos requisitos (qualificações) indispen-
sáveis ao exercício de determinado ofício ou
profissão. 

Assim é que o eminente Desembargador
mineiro Kildare Gonçalves Carvalho, em sua
obra Direito constitucional didático, 6. ed. Belo
Horizonte: Editora Del Rey, 1999, p. 212, asse-
vera: “entendendo-se por qualificações profis-
sionais o conjunto de conhecimentos neces-
sários e suficientes para a prática de alguma
profissão”.

Portanto, o direito encartado no art. 5º,
XIII, da Lei Maior, tratando-se de norma consti-
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tucional de eficácia contida, só poderá ser
restringido através de lei que tenha por objetivo,
único e exclusivo, regulamentar determinada
profissão, estabelecendo a qualificação mínima
que deve possuir aquele que pretenda exercê-
la. Vale dizer, apenas poderá ser negado o
exercício de determinada profissão se o interes-
sado não atender à qualificação expressamente
exigida pela lei. 

Conforme ensina Pontes de Miranda,
citado por José Cretella Júnior em sua obra
Comentários à Constituição Brasileira de 1988,
3. ed., Editora Forense Universitária, 1992, v. 1,
p. 275: “a liberdade de profissão não pode ir ao
ponto de se permitir que exerçam algumas
profissões pessoas inabilitadas, nem até ao
ponto de se abster o Estado de firmar métodos
de seleção” .

E é sob esse enfoque que me parece
inconstitucional a sanção descrita no preceito
secundário de algumas figuras típicas contidas
no Código de Trânsito Brasileiro, ao deter-
minarem, como pena cumulativa e autônoma à
privativa de liberdade, a suspensão da carteira
de habilitação dos condenados pelo cometi-
mento desses delitos, em se tratando de
motorista profissional. 

É que tal sanção importa numa arbitrária
restrição do direito ao livre exercício da profis-
são, porquanto foge à competência discricio-
nária concedida ao legislador ordinário, na me-
dida em que impede o exercício de uma profis-
são, ainda que por um determinado período,
não por faltar qualificação ao profissional, mas
simplesmente por ter sido condenado pelo
cometido de uma infração criminal. 

Ora, seria o mesmo que suspender a
carteira profissional de um médico em virtude
de ter ocasionado a morte de um paciente, por
negligência, imperícia ou imprudência, se
amanhã o Código Penal sofresse uma reforma
em sua Parte Especial inserindo referida san-
ção no artigo 121, como autônoma e cumulati-
va à privativa de liberdade. E nenhum ma-
gistrado, com um pouco de bom senso e fiel
aos preceitos constitucionais, teria dúvida em

negar aplicação ao dispositivo, por sua fla-
grante inconstitucionalidade. 

Conforme exposto, o art. 5º, XIII, da CF é
de meridiana clareza ao atribuir ao legislador a
competência apenas e tão-somente de regula-
mentar o exercício das profissões que reputar
necessário e não restringi-lo pela ocorrência de
um fato, muitas vezes isolado na vida do profis-
sional, que tenha ofendido a um bem jurídico
penalmente tutelado. 

E não se diga que a simples condenação
do agente pela prática de uma conduta que se
ajuste a uma das figuras típicas referidas, por si
só, já demonstra que o motorista que faz da
direção de veículo automotor seu meio de sus-
tento e de sua família, não está apto ao exercí-
cio profissional. 

Resulta do exposto que não é permitido
ao legislador, a seu livre alvedrio, através de
diploma normativo hierarquicamente inferior,
restringir direitos com status constitucional, sob
pena de, por vias transversas, reduzi-los à
absoluta ineficácia. Assim é que mesmo a lei
editada com o fim de regulamentar determinada
profissão poderá estar eivada de inconstitu-
cionalidade como na hipótese de se exigir para
aquele que pretenda exercer advocacia, que,
além da necessidade de cursar uma faculdade
de direito, seja do sexo masculino, tenha mais
de 35 anos e fale fluentemente cinco idiomas. 

Mas, é de bom alvitre ressaltar, isso não
significa conferir uma carta de impunidade ao
motorista profissional que reiteradamente des-
cumpra as regras de trânsito, colocando em risco
a segurança viária e a incolumidade pública. 

Por certo, tal condutor poderá, ou até mes-
mo deverá, ter sua habilitação efetivamente sus-
pensa por demonstrar, com sua censurável con-
duta de violar as normas de trânsito, ser inábil ao
exercício de sua profissão. Todavia, a sanção
deve ser aplicada a partir da instauração de um
procedimento administrativo próprio, em que lhe
seja facultado o exercício da ampla defesa e
desde que haja previsão legal. 
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Fazendo-se novamente uma analogia
que me parece oportuna, o médico que even-
tualmente demonstre não ser apto ao exercício
da medicina certamente terá sua carteira profis-
sional cassada pelo Conselho Regional, não
sem antes responder a um processo adminis-
trativo no âmbito daquele órgão, em que lhe
sejam assegurados todos os meios necessários
ao exercício de sua defesa. 

E é exatamente isso que deve também
ocorrer com o motorista profissional, pois,
nunca é demais repetir, está-se diante de um
direito de índole constitucional e que, além
disso, tem um elevado caráter social e esbarra
em princípios outros, também agasalhados pela
Constituição Federal, como o da dignidade da
pessoa humana, pois não podemos nos esque-
cer de que é, no exercício de uma profissão,
que de um lado o homem retira o sustento
próprio e de sua família, de outro encontra sua
dignidade como chefe de família, como marido,
como homem, como ser humano, enfim. 

De outro lado, alguns poderiam indagar:
mas, quando o Judiciário condena o agente ao
cumprimento de uma pena corporal em regime
fechado, em virtude de uma prática infracional
delitiva, não estaria retirando seu direito ao
exercício de uma profissão? Além disso, tam-
bém não restaria violado o direito à liberdade,
ambos constitucionalmente garantidos? 

Certamente que sim. Todavia, o direito à
liberdade garantido pelo art. 5º, caput, da
Constituição Federal, foi expressamente excep-
cionado, pelo próprio legislador constituinte origi-
nário, no mesmo artigo, inciso, XLVI, a, em que se
prevê a aplicação de pena privativa ou restritiva de
liberdade aos condenados pela prática de crime,
além das hipóteses de prisão civil do depositário
infiel e devedor de pensão alimentícia. 

Quanto ao direito à liberdade profissio-
nal, como decorrência lógica do citado disposi-
tivo, também resta excepcionado quando
incompatíveis com o regime prisional estabele-
cido na condenação. 

Mas note-se, como dito, que ambas as
restrições, tanto à liberdade quanto ao exercício

profissional, são decorrentes do próprio texto
constitucional, deixando inequívoca a vontade
do constituinte. 

Ressalte-se ainda que a liberdade profis-
sional é tão prestigiada pela ordem jurídica que até
mesmo aos presos em regime fechado foi garanti-
do o trabalho interno, atendidas as aptidões pes-
soais de cada um, nos termos preconizados pela
Lei de Execuções Penais, sendo certo que, no art.
28 do referido diploma, o legislador não olvidou
mais uma vez destacar o trabalho como dever
social e condição de dignidade humana. 

Por oportuno, na esteira do posicionamento
que estou a adotar, afastando-se a aplicabilidade
da pena de suspensão da carteira de habilitação
do motorista profissional, trago à colação os
seguintes julgados: 

Apelação-crime. Trânsito. Homicídio. Culpa.
Caracterização. Responsabilidade objetiva.
Inexistência. Majorante. Pena. Motorista profis-
sional. Suspensão da habilitação. Exclusão. (...)
- Trata-se de sanção que atinge o direito ao tra-
balho, garantia constitucional de todo cidadão
brasileiro (...) (Apelação Criminal 353.719-8,
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 2ª
Câmara Criminal, Rel. Walter Jobin Neto). 

Penal: Homicídio culposo. Crime de automóvel.
Motorista profissional que, ao ultrapassar coleti-
vo estacionado em parada de ônibus, logra atin-
gir passageiro que ao dele sair tentava atraves-
sar a pista. (...) Sua pretensão de substituição
da pena de suspensão de seu direito de dirigir
procede às escâncaras, pois, sendo o mesmo
motorista profissional, uma pena neste sentido
o levaria ao desemprego, e isso efetivamente
não é do interesse do legislador nem do ope-
rador do direito, que devem atender ao interes-
se maior do Estado em recuperar os violadores
da lei, permitindo-lhes um melhor convívio com
os demais membros da sociedade, sem que
isso, todavia, signifique qualquer espécie de
impunidade. Suspender simplesmente o direito
do motorista profissional de dirigir, em vez de
corrigir aqueles que porventura tenham infringi-
do por uma única vez a lei, não leva a nada, e
a pena vai servir para engrossar a massa de
desempregados neste País (...) (Apelação
Criminal 6.382-0, Tribunal de Justiça do Distrito
Federal, 1ª Turma Criminal, Rel. P. A. Rosas de
Farias, DJU de 04.09.2002). 
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Por tais considerações, pedindo redobrada
vênia à nobre e culta Relatora, decoto da sanção
aplicada ao recorrente a pena de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor, em face
de sua flagrante inconstitucionalidade. 

É como voto. 

Custas, ex lege. 

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR.
NO MÉRITO, DERAM PARCIAL PROVIMEN-
TO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESEM-
BARGADORA RELATORA. 

-:::-

ROUBO QUALIFICADO - ARMA - APREENSÃO - INOCORRÊNCIA - PERÍCIA - AUSÊNCIA - MAJO-
RANTE DO ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL - INAPLICABILIDADE - CONCURSO DE PES-

SOAS - RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA - ART. 157, § 2º, V, DO CÓDIGO PENAL -  CAUSA
DE AUMENTO DE PENA - CARACTERIZAÇÃO - CONDENAÇÃO - PENA-BASE - APLICAÇÃO -
PRINCÍPIOS DA SUFICIÊNCIA E DA NECESSIDADE - INOBSERVÂNCIA - REDUÇÃO DA PENA

Ementa: Apelação. Roubo majorado. Absolvição. Impossibilidade. Forte conjunto probatório.
Recurso ministerial. Aplicação da majorante do emprego de arma. Inadmissibilidade. Arma não
apreendida e periciada. Restrição à liberdade da vítima. Ocorrência. Reconhecimento da referi-
da causa de aumento. Redução da pena-base. Necessidade. 

- Não há que se falar em absolvição, se o conjunto probatório é consistente em apontar a par-
ticipação dos recorrentes no delito narrado na denúncia, emergindo clara a responsabilidade
penal dos mesmos diante do firme reconhecimento feito pelas vítimas, as quais estiveram em
contato frontal com os mesmos, ostentando, pois, condição privilegiada para identificá-los. 

- Não há como reconhecer a majorante prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do CP, se não
foram apreendidas e periciadas as armas utilizadas na execução do delito, inexistindo, ainda,
qualquer prova indireta a demonstrar o poder vulnerante das mesmas. 

- Impõe-se o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157
do CP, se verificado que os agentes restringiram a liberdade de ir e vir das vítimas, mantendo-as em
poder deles, sob a mira de arma de fogo, sendo irrelevante o tempo que tal situação haja perdurado. 

- Verificando-se que as penas-base impostas aos réus foram sopesadas em primeira instância
de forma exacerbada e em dissonância com a avaliação das circunstâncias judiciais, impõe-se
a respectiva redução para que seja observado o critério da suficiência e da necessidade de
modo a se alcançar a tríplice finalidade da pena. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0223.04.147021-0/001 - Comarca de Divinópolis - Apelantes: 1º)
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 2os) Emerson Roberto dos Santos e Valdinei Luiz
Barrense - Apelados: os mesmos - Relator: Des. VIEIRA DE BRITO 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, na conformidade da
ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à

unanimidade de votos, EM REJEITAR A PRE-
LIMINAR DA DEFESA E, NO MÉRITO, DAR
PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS. 

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2006.
- Vieira de Brito - Relator. 
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Notas taquigráficas 

Assistiu ao julgamento, pelos segundos
apelantes, o Dr. Roberto Márcio Quedevez. 

O Sr. Des. Vieira de Brito - Emerson
Roberto dos Santos e Valdinei Luiz Barrense
foram denunciados como incursos no art. 157, §
2º, incisos I, II e V, c/c o art. 29, ambos do
Código Penal brasileiro. 

Narra a denúncia (f. 02/04) que, na data
de 15.02.2004, por volta das 19h, na Rua Minas
Gerais, nº 1.683, Bairro Santo Antônio, na
cidade de Divinópolis/MG, os réus supramen-
cionados, em companhia de outros três indiví-
duos ainda não identificados, após prévio ajuste
e com unidade de desígnios, mediante utiliza-
ção de armas de fogo, subtraíram, mediante
violência e grave ameaça, R$ 7.000,00 (sete mil
reais) em dinheiro e documentos pessoais da
vítima Divino Francisco de Morais, dono da
casa, e ainda um aparelho celular, marca Nokia
8260, da vítima Rosa Pereira Aquino; um celu-
lar, marca Nokia 3310, de Valquíria de Castro
Vieira; um aparelho celular, Nokia 5120, e
vários documentos pessoais de Vanessa Perei-
ra Aquino; um aparelho celular Nokia 3310, doc-
umentos do veículo Santana, placa GNV-1388,
e uma pochete de couro, pertencentes a André
Luís de Aquino; um talão de cheques do Banco
do Brasil, um cheque de terceiros no valor de
R$ 147,00, um cartão magnético do Banco do
Brasil, CNH, um cartão da Unimed, R$ 25,00,
um celular Nokia 8260 e um molho de chaves,
pertencentes a Leonardo Santos Gabriel. 

Segundo a exordial, um dos agentes
acionou o interfone da casa e disse que traba-
lhava em uma floricultura e levava consigo um
buquê para a vítima Rosa. Segue narrando que,
quando o Sr. Divino abriu a porta, quatro indiví-
duos, dentre eles os réus, de armas em punho,
anunciaram o assalto, momento em que havia
sete pessoas na casa. Descreve que, em segui-
da, os denunciados mantiveram duas vítimas
na sala e as outras cinco no quarto do Sr.
Divino, onde, utilizando uma chave de fenda,
arrombaram o cadeado do criado e dali sub-

traíram a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil
reais) em dinheiro. 

Sustenta que, posteriormente, um dos
agentes desferiu na vítima Rosa um chute nas
costas, dela subtraindo um telefone celular.
Narra que o ofendido Leonardo S. Gabriel
chegou depois do início da ação, sendo rendido
pelos acusados e demais comparsas. Informa
que os denunciados e seus comparsas man-
tiveram as vítimas em seu poder, restringindo-
lhes a liberdade por cerca de quinze minutos. 

Assevera que um dos participantes do
evento criminoso, ainda não identificado, ficou
do lado de fora, aguardando pelos comparsas
no interior de um veículo Corsa/GM, de cor
cinza, vidros escuros e rodas sem calotas.
Segundo a inicial, dois dias após o delito, foi
encontrado próximo ao Km 03 da Rodovia MG
335, em Divinópolis, um veículo Corsa Wind,
cor cinza, placa GXO-2703, Pará de Minas,
constatando-se que sua placa original é GSY-
2668, Belo Horizonte, no interior do qual foram
encontrados documentos das vítimas André
Luiz de Aquino e Vanessa Pereira Aquino.
Informa que o mencionado veículo, pertencente
a Aloísio Roberto de Souza, foi roubado no dia
09.02.04, no Município de Belo Horizonte,
sendo o bem restituído à vítima. 

Processado, foi o réu Emerson Roberto
dos Santos condenado como incurso no art.
157, § 2º, II, c/c o art. 61, II, h, ambos do CP,
sendo-lhe imposta pena de 8 (oito) anos de
reclusão e pagamento de 66 (sessenta e seis)
dias-multa, no patamar unitário mínimo, sendo
condenado também o acusado Valdinei Luiz
Barrense como incurso no art. 157, § 2º, II, c/c
o art. 61, I e II, h, ambos do CP, sendo-lhe apli-
cada pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão e pagamento de 93 (noventa e três)
dias-multa, no patamar unitário mínimo. 

Por ocasião da sentença (f. 412/413), o
douto Magistrado a quo fixou o regime prisional
fechado para ambos os réus, negando-lhes, por
outro lado, as benesses da Lei 9.714/98 diante
da natureza do crime e do quantum das repri-
mendas aplicadas. 
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Inconformado, apela o órgão ministerial
(f. 126/128), pleiteando o reconhecimento das
majorantes referentes ao emprego de arma e à
restrição à liberdade da vítima. Sustenta que a
utilização de armas restou devidamente com-
provada pelas afirmações das testemunhas,
sendo irrelevante que os artefatos não tenham
sido apreendidos. 

Alega, por outro lado, que ficou sobeja-
mente demonstrado que as vítimas permanece-
ram em poder dos acusados por tempo superior
ao imprescindível para a consumação do crime.
Pugna, por fim, pela condenação dos apelados
nas iras do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c
o artigo 61, inciso II, alínea h, ambos do Código
Penal, cabendo ainda ao recorrido Valdinei a
agravante da reincidência prevista no artigo 61,
inciso I, do mesmo diploma legal. 

Contra-razões apresentadas às f.
426/432, em que pleiteia a defesa dos réus
Emerson e Valdinei pelo improvimento do recur-
so acusatório e, subsidiariamente, pela
adequação correta das penas que lhes foram
aplicadas. 

Irresignada, recorre também a defesa
dos sentenciados (f. 433/445), argüindo a nuli-
dade da sentença por cerceamento de defesa
ao argumento de que foi indeferido o pedido de
quebra do sigilo telefônico de André Luiz Aquino
e Divino Francisco de Moraes, tendo em vista
notícia de que foram ameaçados por telefone-
ma anônimo na véspera de audiência realizada
no dia 17.11.2004. Sustenta que o indeferimen-
to de tal pedido impossibilitou a defesa de fazer
provas contra as vítimas. 

No mérito, pugna pela absolvição dos
acusados, alegando que os depoimentos dos
ofendidos são contraditórios, não havendo
provas de que tenham os mesmos participado
da empreitada criminosa. 

Instada a se manifestar, pronunciou-se a
douta Procuradoria de Justiça, através de pare-
cer elaborado pelo Dr. Antônio de Padova
Marchi Júnior, opinando pelo provimento do

recurso ministerial e pelo improvimento do
apelo defensivo (f. 453/456). 

Registre-se que, à f. 459, determinei a
conversão do feito em diligência para que o
douto Promotor de Justiça apresentasse as con-
tra-razões ao recurso interposto pela defesa dos
réus, velando, assim, pelos princípios do contra-
ditório e do devido processo legal. Tal diligência
foi cumprida às f. 462/467, manifestando-se o
ilustre membro do Parquet no sentido de ser
negado provimento ao apelo defensivo. 

Aberta nova vista à douta Procuradoria
de Justiça, esta se pronunciou no sentido de
ratificar o parecer emitido às f. 453/456. 

Em síntese, é o relatório. 

Conheço dos recursos, uma vez que pre-
sentes os pressupostos intrínsecos e extrínse-
cos de sua admissibilidade. 

Tendo em vista a prejudicialidade das
matérias ventiladas nos apelos interpostos, hei
por bem analisar primeiramente o recurso avia-
do pela defesa dos acusados Emerson e
Valdinei. 

Recurso interposto em favor dos réus. 

Ab initio, cumpre enfrentar a preliminar
argüida pela defesa referente à nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, ao argu-
mento de que foi indeferido o pedido de quebra
do sigilo telefônico de André Luiz Aquino e
Divino Francisco de Moraes. 

Examinando detidamente os autos,
tenho que tal súplica não merece prosperar,
uma vez que ao Juiz, condutor do processo e
destinatário das provas, cabe indeferir as
provas - requeridas pelas partes - que julgue
inócuas ou desnecessárias para a elucidação
do fato criminoso. 

O Magistrado, na sua atividade de dirigir
o andamento processual, deve zelar por sua
regularidade, sendo livre para apreciar a opor-
tunidade e a conveniência dos requerimentos
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das partes. Nesse sentido, não está obrigado a
deferir todas as provas pleiteadas por elas, mas
apenas aquelas que interessem ao desfecho da
causa. 

In casu, verifica-se que o pedido de que-
bra de sigilo telefônico dos ofendidos André
Luiz e Divino se fundou no fato de terem os
mesmos noticiado uma ameaça sofrida através
de um telefonema anônimo na véspera de
audiência realizada no dia 17.11.04. 

Ora, a realização de tal prova em nada
colaboraria para o deslinde da causa, até
porque as vítimas não imputaram a sobredita
ameaça aos réus, como bem salientou o douto
Promotor de Justiça e o ilustre Magistrado a
quo (f. 346/347), mas tão-somente informaram
o ocorrido. 

Ademais, não tendo sido tal questão
levantada na fase própria, qual seja em sede de
alegações finais, não mais pode ser aventada
por se encontrar acobertada pelo manto da
preclusão, ex vi do disposto no art. 571, II, do
Código de Processo Penal. 

Com tais fundamentos, rejeito a prelimi-
nar agitada pela defesa. 

Não tendo sido argüidas outras prefa-
ciais, nem vislumbrando vício na prestação
jurisdicional, passo ao exame do mérito. 

Pretende a aguerrida defensora a absol-
vição dos apelantes ao argumento de que os
depoimentos das vítimas são contraditórios,
não havendo provas de que tenham os mesmos
participado da empreitada criminosa. 

Apesar do esforço da combativa advoga-
da, tenho que não há como acolher o pleito
absolutório, uma vez que a condenação proferi-
da em primeira instância se encontra firme-
mente amparada nos elementos de prova
amealhados durante a persecução penal. 

Com efeito, embora tenham os réus
negado peremptoriamente a prática do crime
narrado na peça acusatória, as suas versões

restaram desconstituídas, já que foram firme-
mente reconhecidos pelas vítimas André Luiz (f.
30 e 135), Rosa (f. 138), Valquíria (f. 139),
Vanessa (f. 140) e Leonardo (f. 142), não se vis-
lumbrando das declarações das mesmas qual-
quer vício a torná-las imprestáveis para fins de
condenação. 

Nesse sentido, confiram-se: 

... que todos que o declarante reconheceu na
Depol participaram do roubo; que os acusa-
dos Valdinei e Emerson participaram do
roubo; que o declarante participou do auto de
reconhecimento e reconheceu os acusados
pelas fotos na Depol; que confirma o docu-
mento de f. 30; (...) que ninguém estava usan-
do capuz, sendo todos de ‘cara limpa’; (...)
que também fez o reconhecimento dos acu-
sados pessoalmente, onde os viu através de
um vidro; que reconheceu os acusados nesta
audiência, sendo os mesmos que praticaram
o roubo na casa do declarante... (André Luiz
Aquino - f. 135/136). 

... que reconheceu os acusados nesta audiên-
cia, sendo que Emerson foi quem ofereceu as
flores e ficou no quarto com a declarante,
armado; que Valdinei ficou no quarto com o
pai da declarante... (Rosa Pereira Aquino - f.
138). 

... que reconheceu os acusados nesta audiên-
cia, sendo que um deles foi o que apareceu
com o buquê de flores... (Valquíria de Castro
Vieira - f. 139). 

... que reconheceu o acusado Valdinei nesta
audiência, que ficou no quarto vigiando, com
a arma... (Vanessa Pereira Aquino - f. 140). 

... que o declarante reconheceu os acusados
no dia de hoje, sendo que confirma que eles
participaram do roubo... (Leonardo Santos
Gabriel - f. 142). 

Aliás, já é por demais pacífico que nos
crimes contra o patrimônio, geralmente pratica-
dos na clandestinidade, a palavra das vítimas
assume relevante valor probatório, uma vez
que elas não têm qualquer intenção de incrimi-
nar inocentes, mas tão-somente de apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação
ilícita. 
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Aliás, a jurisprudência é farta em atribuir
credibilidade à palavra do ofendido em casos
como o presente; se não, vejamos: 

A palavra da vítima de crime de roubo é,
talvez, a mais valiosa peça de convicção judi-
cial. Esteve em contato frontal com o agente
e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta
condição qualificada a contribuir com o juízo
na realização do justo concreto (TACrimSP,
Ap. Cível nº 1.036.841-3, Rel. Juiz Renato
Nalini). 

Em delitos de furto e roubo é manifesta a
relevância probatória da palavra da vítima,
especialmente quando descreve, com
firmeza, a cena criminosa e reconhece, com
igual firmeza, o meliante (TACrimSP, AC, Rel.
P. Costa Manso, JUTACrim 82/226). 

In casu, as declarações das vítimas se
revelaram firmes e seguras, não se mostrando
contraditórias como pretende fazer crer a defe-
sa, que se apegou a detalhes dos depoimentos
das mesmas na vã tentativa de fragilizá-los de
modo a alcançar a absolvição dos acusados. 

Entretanto, apesar do esforço retórico da
aguerrida causídica, tenho que os descompassos
apontados não têm o condão de desconstituir os
reconhecimentos feitos pelos ofendidos, não pas-
sando de meras divergências plenamente acei-
táveis - e que nada desmerecem as declarações
prestadas -, que podem ocorrer diante do contex-
to aflitivo que as vítimas vivenciaram, bem como
da confusão mental que todo o desenrolar da
ação delituosa gerou nas mesmas. 

Aliás, nesse sentido, confira-se o lúcido
excerto jurisprudencial: 

As declarações dos sujeitos passivos de
roubo divergentes em aspectos secundários rela-
cionados ao desenrolar do fato e ao reconheci-
mento de seus autores, mas coincidentes nos
aspectos essenciais, constituem valiosa fonte de
convicção probatória (TACRimSP, RT 688/331). 

Com efeito, eventual descompasso quan-
to ao número de agentes que entraram na
residência, quanto ao local em que estes se
postaram após a invasão da casa, quanto aos

objetos furtados de cada ofendido, bem como no
que se refere à descrição das características dos
assaltantes - se moreno ou negro e a existência
de um agente de cor clara e estrábico -, em nada
abala a legitimidade dos reconhecimentos feitos. 

Isso porque todos esses dados podem
muito bem ser confundidos ao longo dos
esclarecimentos prestados pelas vítimas,
tratando-se de fato bastante plausível e com-
preensível diante do abalo psíquico sofrido
pelas mesmas. De toda feita, é certo que as
divergências apontadas em nada podem afetar
o reconhecimento idôneo feito unanimemente
por todas elas em juízo. 

Da mesma forma, não há como conside-
rar contraditória a informação constante do
boletim de ocorrência no sentido de ter sido o
Sr. Divino quem abriu o portão para o elemento
que trazia o buquê de flores e as declarações
da Sr.ª Rosa no sentido de ter sido ela quem
franqueou a entrada daquele agente. 

A informação trazida no boletim de ocor-
rência foi devidamente esclarecida pela Sr.ª
Rosa na fase extrajudicial (f. 37/38), ocasião em
que afirmou ter sido ela quem abriu a porta para
aquele elemento, confirmando tal fato em juízo
(f. 138), o que demonstrou o equívoco cons-
tante daquela peça de informação. De todo
modo, tal detalhe também em nada alteraria a
verdade dos fatos, até porque se trata de
aspecto secundário relacionado ao desenvolvi-
mento da empreitada delituosa. 

Lado outro, no que concerne ao ques-
tionamento sobre as formalidades de que cuida
o art. 226 do CPP, considero que não merece
prosperar. 

A referida formalidade só é exigível quan-
do possível sua realização, não sendo causa de
nulidade se assim não houver procedido. 

Nesse sentido, aliás, vem sendo o
entendimento jurisprudencial: 

O reconhecimento pessoal que, mesmo sem
atender rigorosamente ao disposto no art. 226
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do CPP, não é molde a ensejar a anulação da
prova assim obtida (JSTF 238/258). 

O reconhecimento extrajudicial, com
observância das cautelas do artigo 226 do
Código de Processo Penal, somente será efe-
tuado a critério da Autoridade, se houver
necessidade, de modo que, quando a vítima
ou a testemunha, com segurança e certeza,
identifica o assaltante e até descreve por-
menores da sua atuação delituosa, obvia-
mente aquelas formalidades se tornam dis-
pensáveis (RJDTACrim 25/234). 

Importante ressaltar que, não obstante
tenha sido realizado apenas um auto de reco-
nhecimento (f. 30), constando deste a identifi-
cação feita pela vítima André Luiz dos apelantes
como os autores do roubo, verifica-se que
Emerson e Valdinei foram reconhecidos por mais
quatro vítimas, o que torna induvidosa a partici-
pação dos mesmos no delito em apuração. 

Certo é que cinco pessoas identificaram os
acusados como participantes da ação criminosa,
nada havendo nos autos que possa macular os
reconhecimentos feitos ou evidenciar o propósito
das mesmas de prejudicá-los, até porque se
tratava de desconhecidos para os ofendidos. 

Noutro vértice, o fato de o Sr. Divino não
ter sido capaz de reconhecer com certeza os
denunciados na fase judicial não tem o condão
de enfraquecer a prova de autoria, já que o
restante da prova oral se apresenta por demais
suficiente para a demonstração da participação
daqueles no roubo em questão. De todo modo,
a impossibilidade de o Sr. Divino identificar os
réus se justifica plenamente pela sua elevada
idade e pelo abalo emocional resultante do
crime de que fora vítima. 

Em verdade, os reconhecimentos feitos
pelos ofendidos não deixam dúvidas quanto ao
envolvimento dos recorrentes no roubo que
lhes está sendo imputado, até porque os
agentes não usaram qualquer artifício, durante
a execução do delito, para esconder os rostos
de modo a dificultar eventual identificação por
parte das vítimas, tendo todos se apresentado
de “cara limpa” - segundo dizeres dos ofendidos
-, possibilitando, assim, o máximo de certeza

quanto à identificação deles como os execu-
tores do ilícito. 

Finalmente, verifica-se que, na delega-
cia, o réu Emerson apresentou uma versão
muito suspeita para os fatos, na medida em que
negou participação no roubo, afirmando,
todavia, ter conhecimento sobre o crime e sobre
quem o teria praticado. 

Assim relatou, verbis: 

... que, quanto ao roubo praticado na residên-
cia na Rua Minas Gerais, tem a esclarecer
que tudo o leva a acreditar que, durante o
auto de reconhecimento, tenha sido confundi-
do com Pedro, tendo em vista que têm
aparência semelhante e são morenos; que no
dia em que esteve com Pedro em Belo
Horizonte, ocasião em que ele passava o
‘serviço’ da Codil, Pedro comentou com o
declarante que, numa ‘parada’, havia ‘feito’
uma casa aqui em Divinópolis e que tal
serviço havia lhe rendido cerca de cinco mil
reais; e ainda, segundo relato de Pedro,
nesse roubo à residência estava acompa-
nhado de Lourenço e de um outro, cujo nome
o declarante não sabe dizer; que Pedro rela-
tou também que, para ter acesso àquela
residência, se passou por entregador de flo-
res e tinha consigo um buquê de flores, e que,
assim que bateu a campainha, ‘a mulher’
atendeu, tendo os outros dois chegado em
seguida, anunciando o roubo... (f. 31/32). 

Ora, tal depoimento revela o inequívoco
propósito do acusado de se esquivar da respon-
sabilidade, o que é impossível diante das
demais provas colhidas, as quais, confrontadas
com a estranha coincidência de Emerson saber
sobre a autoria e o modus operandi do delito
em apuração, tornam induvidoso o seu envolvi-
mento no ilícito. 

Lado outro, constata-se que, em juízo (f.
73/74), como é comum acontecer, o referido
acusado se retratou de tais declarações, dizen-
do não tê-las prestado, afirmando ainda ter sido
incriminado injustamente pela polícia. Declarou
também não conhecer o co-réu Valdinei, decli-
nando ainda não se lembrar de onde estava no
momento dos fatos. 
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Ora, a retratação do acusado ecoa nos
autos como uma clara tentativa de se eximir de
culpabilidade, tanto que foi, inclusive, desmenti-
do pelo denunciado Valdinei, o qual, não
obstante também tenha negado a prática do
delito, afirmou conhecer Emerson. 

Vale notar, outrossim, que, quando foi
ouvido novamente na delegacia - em atendi-
mento ao pedido ministerial para esclarecer a
participação do tal Pedro e do tal Lourenço no
crime -, Emerson disse que as menções feitas
(f. 31/32) aos aludidos indivíduos se referiam a
outro delito, e não a este que é objeto do pre-
sente processo. Contudo, basta uma leitura
atenta das duas narrativas de Emerson para
que se perceba que as referências feitas eram
pertinentes ao presente roubo, e não a outro
crime, como, posteriormente, quis fazer crer. 

Portanto, pelo cotejo de todos os ele-
mentos de prova encartados nos autos, tenho
que não merece acolhimento a súplica abso-
lutória formulada pela defesa, já que suficiente-
mente comprovada a atuação dos apelantes na
empreitada criminosa descrita na denúncia a
ensejar o acertado juízo condenatório firmado
na instância primeva. 

Recurso aviado pelo Ministério Público. 

Busca o douto membro do Parquet de
primeira instância o reconhecimento das majo-
rantes referentes ao emprego de arma e à
restrição à liberdade da vítima. 

Quanto à primeira causa de aumento,
tenho que razão não assiste ao órgão ministe-
rial, uma vez que comungo do entendimento do
ilustre Julgador a quo de que a ausência de
apreensão das armas utilizadas na execução
do delito torna impossível a aplicação da majo-
rante em debate. 

Com efeito, reiteradamente venho me
pronunciando no sentido de que a incidência da
referida causa de aumento apenas está auto-
rizada quando apreendida e periciada a arma
de fogo para a constatação de sua eficiência
e/ou quando exista nos autos prova indireta que

demonstre a capacidade lesiva do armamento
utilizado (ex: prova de que houve disparo com a
arma utilizada). 

In casu, as armas usadas na empreitada
criminosa não foram apreendidas e periciadas,
não se tendo, portanto, a prova técnica a ates-
tar o poder ofensivo das mesmas, inexistindo,
ainda, prova indireta de sua idoneidade lesiva,
o que inviabiliza o reconhecimento da causa de
aumento prevista no inciso I do § 2º do artigo
157 do Código Penal. 

De fato, apesar de ter sido noticiado
pelas vítimas o uso de armas por parte dos
agentes, tais objetos não foram localizados,
não sendo, portanto, apreendidos e periciados,
ficando prejudicada a análise acerca da sua
potencialidade lesiva. 

Certo é que, em se tratando de infração
que deixa vestígios, imprescindível é o laudo
técnico, não bastando para a configuração da
majorante a mera constatação da vítima ou de
testemunhas quanto ao fato de ter sido utilizada
arma de fogo, uma vez que necessária para a
incidência da causa de aumento a prova de
idoneidade lesiva do objeto. 

Aliás, é nesse sentido que vem se mani-
festando firmemente a jurisprudência; se não,
vejamos: 

No roubo, a configuração de circunstância de
aumento de pena prevista no inciso I do § 2º
do artigo 157 do Código, por seu caráter obje-
tivo, depende não só da apreensão da arma
utilizada, mas também de sua submissão a
exame que informe sua capacidade vulne-
rante, para que se esclareça com a certeza
necessária se tinha aptidão para submeter a
vítima a perigo real no curso da execução do
crime (RJTACrim 46/225).

À vista de tais considerações, impossível
o acolhimento do pedido ministerial. 

Quanto à pretensão de reconhecimento
da majorante alusiva à prática do roubo medi-
ante restrição à liberdade da vítima, tenho que
melhor sorte socorre ao órgão recorrente. 
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A meu sentir, a sobredita causa de au-
mento restou devidamente comprovada nos
autos na medida em que as vítimas permanece-
ram em poder dos acusados sob a mira de arma
de fogo, tendo algumas delas sido separadas
em um quarto da casa, enquanto outras foram
levadas até outro cômodo para a localização do
numerário em dólar, sendo irrelevante o tempo
que tal situação haja perdurado. 

Referida causa de aumento foi introduzi-
da pela Lei nº 9.426/96 como forma de se punir
mais severamente o agente de roubo que man-
tém a vítima em seu poder, restringindo-lhe a
liberdade de ir e vir. Assim, ainda que a
restrição à liberdade dos ofendidos seja de
curta duração, desde que juridicamente rele-
vante, enseja o acréscimo de pena previsto no
§ 2º do artigo 157 do Código Penal. 

A corroborar o entendimento aqui expos-
to, confira-se: 

(...) Ocorre roubo qualificado previsto no art.
157, § 2º, V, do CP, na hipótese em que o
agente mantém a vítima por cerca de 15 mi-
nutos em seu poder, restringindo a sua liber-
dade, tempo esse mais do que suficiente para
a configuração da qualificadora, porquanto o
verbo ‘restringir’, utilizado pelo legislador, é de
menor intensidade que a privação referida no
art. 148 do mesmo Diploma Legal, sendo
certo que, se o período for prolongado, nasce
um crime autônomo, de seqüestro e cárcere
privado, a ser considerado em concurso
material (RJTACrim 50/145). 

In casu, conforme se extrai dos depoi-
mentos das vítimas, os agentes as confinaram
em um dos quartos da casa, restringindo-lhes a
liberdade de ir e vir; se não, vejamos: 

... que a declarante, André, Rosa, Vanessa e
um bebê de Rosa ficaram num quarto, sendo
vigiados por um dos indivíduos; que todos os
três portavam arma de fogo; que foram em
direção ao Sr. Divino, perguntando onde era o
‘quarto do Sr. José’, e pediam ‘dólar’, dizendo
que tinha dinheiro na casa; (...) que antes do
dinheiro ser encontrado, ameaçaram todos,
inclusive fecharam as portas, dizendo que, se
o dinheiro não fosse encontrado, todos iriam
morrer... (Valquíria de Castro Vieira - f. 38). 

... que a declarante permaneceu dentro do
quarto, na companhia de Valquíria, do filho da
declarante, ainda bebê; que ficaram sendo
vigiadas por um indivíduo, corpo normal, de
cor escura, o qual estava armado; que outros
dois indivíduos se dirigiram ao Sr. Divino e
queriam dinheiro, queriam saber onde os
dólares estavam guardados, e o mesmo
negou que tinha dinheiro em sua casa, mas
eles confirmaram que tinha e ameaçaram
matá-los, caso não fosse encontrado algum
dinheiro; que, nesse momento, o celular de
um deles tocou, e o indivíduo que vigiava a
declarante saiu para abordar o Leonardo,
esposo da declarante que estava chegando
em casa... (Vanessa Pereira Aquino - f. 39). 

... onde esclarece que no dia 15.02.2004, por
volta de 19h30, chegou à casa de sua então
namorada, Vanessa; que, ao entrar em casa,
notou que o portão estava aberto, as luzes
apagadas e, ao entrar na sala, foi abordado
por dois indivíduos, que o levaram para den-
tro de um quarto, onde já estavam Rosa,
Valquíria e Vanessa; que havia mais dois indi-
víduos dentro da casa, e eles estavam com o
Sr. Divino e esposa, no quarto deles...
(Leonardo Santos Gabriel - f. 42). 

Ora, é induvidoso que os ofendidos tiveram
tolhida a respectiva liberdade de locomoção, per-
manecendo subjugados pelos agentes que os
vigiavam, apontando-lhes arma de fogo, isso
enquanto era procurado e arrebatado o numerário
pertencente ao Sr. Divino. 

A meu ver, toda a seqüência fática carac-
terizou, sem sombra de dúvidas, a majorante
prevista no inciso V do § 2º do artigo 157 do
Código Penal, justificando o aumento de pena
decorrente da maior reprovabilidade da condu-
ta dos agentes. 

Firme nesse entendimento, hei por bem
dar parcial provimento ao apelo ministerial para
reconhecer em desfavor dos apelados a causa
de aumento referente à restrição à liberdade da
vítima, recapitulando-lhes os delitos para o arti-
go 157, § 2º, II e V, do Código Penal. 

Rechaçado o pleito defensivo e provido em
parte o recurso acusatório, passo a reestruturar
as penas dos acusados Emerson e Valdinei. 
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Antes, porém, verifico que a sentença
está a merecer ajuste no que tange à dosime-
tria das reprimendas, já que, a meu ver, as
penas-base aplicadas aos recorrentes se afigu-
ram exacerbadas, apresentando-se em dis-
sonância com o critério da proporcionalidade
que deve nortear o arbitramento da sanção a
ser imposta ao réu pelo Estado. 

É certo que a dosagem de pena é tarefa
que incumbe ao Magistrado que possui certa
margem de discricionariedade para tal mister;
entretanto, deve o Julgador estar sempre aten-
to às circunstâncias judiciais elencadas no
Estatuto Penal que exultam os contornos obje-
tivos e subjetivos da conduta delitiva do agente,
bem como aos critérios da suficiência e da
necessidade a fim de alcançar a tríplice função
da reprimenda. 

A propósito, confira-se: 

Ao proceder à individualização da pena, o Juiz,
após aferir um leque de circunstâncias de
natureza subjetiva -, culpabilidade, anteceden-
tes, conduta social e personalidade do agente -
e de natureza objetiva -, motivos, circunstâncias
e conseqüências do crime -, fixará aquela
aplicável dentre as cominadas, em quantidade
que for necessária e suficiente para reprovação
e prevenção do delito, definindo, a seguir, o
regime inicial de cumprimento da pena, a qual
não deve ser excessiva, nem demasiadamente
branda, mas justa, adequada e idônea, em
qualidade e quantidade suficientes para reprim-
ir a prática da infração e promover a tutela da
sociedade (RT 732/605-6). 

De fato, tenho que a avaliação das cir-
cunstâncias judiciais não poderia ter ensejado a
elevação das penas-base procedida na r. sen-
tença singular, visto que, a meu sentir, os
fatores elencados no art. 59 do CP não pos-
suíram o condão de justificar a majoração em 2
(dois) anos além do mínimo legal previsto para
o delito de roubo, para o réu Valdinei, e em 1
(um) ano e 6 (seis) meses além do mínimo,
para o acusado Emerson. 

Diante de tais considerações, passo a
redimensionar as penas-base impostas aos
sentenciados. 

Quanto ao réu Valdinei, entendo que a
sua culpabilidade se mostrou intensa, uma vez
que, premeditadamente, invadiu a residência
das vítimas com seus comparsas, sabendo que
ali existia importância em dólares; os seus
antecedentes são péssimos, conforme se infere
da certidão cartorária de f. 343/345, sendo,
inclusive, reincidente em delito de mesma espé-
cie, o que será considerado como agravante na
segunda fase; a sua personalidade e conduta
social não podem ser tidas como ruins à mín-
gua de elementos nos autos para aferi-las; o
motivo do crime foi aquele comum ao tipo
penal, qual seja a obtenção de lucro fácil; as cir-
cunstâncias do delito devem ser valoradas de
forma negativa, já que o apelante e seus com-
parsas, mediante fraude - esta consistente no
fato de um deles tocar a campainha da casa e
se apresentar como entregador de flores,
fazendo com que uma das vítimas abrisse a
porta -, invadiram a residência, causando pâni-
co nas pessoas que ali se encontravam, dentre
elas dois idosos e uma mãe com seu bebê; as
conseqüências também foram desfavoráveis, já
que boa parte dos objetos subtraídos não foi
recuperada, e o comportamento das vítimas em
nada contribuiu para o resultado. 

À vista de tal exame, fixo a pena-base do
apelante Valdinei em 5 (cinco) anos e 2 (dois)
meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Na
segunda fase, verifico que não existe qualquer
circunstância atenuante a beneficiá-lo, militan-
do em seu desfavor as agravantes da recidiva e
daquela referente ao fato de ter sido o crime
praticado contra pessoa maior de 60 anos de
idade (art. 61, II, h, do CP), razão pela qual
mantenho a majoração efetuada na sentença,
qual seja 12 (doze) meses e 2 (dois) dias-multa,
concretizando-a em 6 (seis) anos e 2 (dois)
meses de reclusão e pagamento de 14 (qua-
torze) dias-multa. 

Na terceira fase, verifico a incidência das
causas de aumento concernentes ao concurso
de pessoas e à restrição à liberdade das víti-
mas, motivo por que exaspero a reprimenda em
3/8 (três oitavos) - fração esta que se justifica
pela qualidade das majorantes, a qual denota a
maior periculosidade e audácia dos acusados,
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uma vez que mais de dois agentes participaram
do roubo e, inclusive, restringiram a liberdade
das vítimas -, tornando-a definitiva em 8 (oito)
anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de
reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-
multa, no patamar unitário mínimo, pena que
considero necessária e suficiente para a pre-
venção e reprovação do delito perpetrado pelo
acusado. 

Na seqüência, mantenho o regime pri-
sional imposto ao réu Valdinei - fechado -, já
que se trata de agente reincidente e portador de
péssimos antecedentes criminais, sendo que foi
condenado à pena superior a 8 (oito) anos, o
que impõe a observância do disposto no artigo
33, § 2º, a, do Código Penal. 

Não faz jus o referido acusado às medi-
das despenalizadoras da substituição de pena
e do sursis diante do quantum de pena aplicado
(artigos 44, I, e 77, ambos do Código Penal) e
da sua condição de reincidente (artigos 44, II, e
77, I, ambos do Código Penal), bem como por
se tratar de crime praticado mediante violência
e grave ameaça contra a pessoa (artigo 44, I,
do Código Penal). 

Passo, agora, ao redimensionamento da
pena do co-réu Emerson e, nesse mister, con-
cluo que: 

A sua culpabilidade se mostrou intensa,
uma vez que, premeditadamente, invadiu a
residência das vítimas com seus comparsas,
sabendo que ali existia importância em dólares;
os seus antecedentes não se revelam ruins,
conforme se depreende da certidão cartorária
de f. 342; a sua personalidade não pode ser tida
como negativa, à míngua de exames próprios
para aferi-la; a sua conduta social deve ser con-
siderada boa diante das informações prestadas
pelas testemunhas abonatórias (f. 212/213); o
motivo do crime foi aquele comum ao tipo
penal, qual seja a obtenção de lucro fácil; as cir-
cunstâncias do delito devem ser valoradas de
forma negativa, já que o réu e seus comparsas,
mediante fraude - esta consistente no fato de
um deles tocar a campainha da casa e se apre-
sentar como entregador de flores, fazendo com

que uma das vítimas abrisse a porta -, invadi-
ram a residência, causando pânico nas pes-
soas que ali se encontravam, dentre elas dois
idosos e uma mãe com seu bebê; as conse-
qüências também foram desfavoráveis, já que
boa parte dos objetos subtraídos não foi recu-
perada e o comportamento das vítimas em
nada contribuiu para o resultado. 

À vista de tal exame, fixo a pena-base do
apelante Emerson em 4 (quatro) anos e 8 (oito)
meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na
segunda fase, verifico que não existe qualquer
circunstância atenuante a beneficiá-lo, militan-
do em seu desfavor a agravante referente ao
fato de ter sido o crime praticado contra pessoa
maior de 60 anos de idade (art. 61, II, h, do CP),
razão pela qual mantenho a majoração efetua-
da na sentença, qual seja 6 (seis) meses e 1
(um) dia-multa, concretizando-a em 5 (cinco)
anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamen-
to de 12 (doze) dias-multa. 

Na terceira fase, verifico a incidência das
causas de aumento pertinentes ao concurso de
pessoas e à restrição à liberdade das vítimas,
motivo por que exaspero a reprimenda em 3/8
(três oitavos) - fração esta que se justifica pela
qualidade das majorantes, a qual denota a
maior periculosidade e audácia dos acusados,
uma vez que mais de dois agentes participaram
do roubo e, inclusive, restringiram a liberdade
das vítimas -, tornando-a definitiva em 7 (sete)
anos, 1 (um) mês e 7 (sete) dias de reclusão e
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no
patamar unitário mínimo, pena que considero
necessária e suficiente para a prevenção e
reprovação do delito perpetrado pelo apelante. 

Na seqüência, altero o regime prisional
imposto ao acusado Emerson para o semi-aber-
to, já que se trata de agente primário, condena-
do à pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8
(oito) anos, devendo ser observado o disposto
no artigo 33, § 2º, b, do Código Penal. 

Registre-se que o aludido réu não pode
ser contemplado com as medidas despenali-
zadoras da substituição de pena e do sursis
diante do quantum de pena aplicado (artigos
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-:::-

ROUBO QUALIFICADO - CONCURSO DE PESSOAS - MATERIALIDADE - AUTORIA - VALORAÇÃO
DA PROVA - CONDENAÇÃO - CRIME DE BAGATELA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA -
INAPLICABILIDADE - FIXAÇÃO DA PENA - CONDIÇÃO ECONÔMICA - CIRCUNSTÂNCIA

ATENUANTE INOMINADA -  ART. 66 DO CÓDIGO PENAL - NÃO-CONFIGURAÇÃO - PENA DE
MULTA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - INOBSERVÂNCIA - REDUÇÃO DA PENA

Penal. Roubo majorado. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Suficiência pro-
batória. Condenação mantida. Princípio da insignificância. Não-acolhimento pelo ordenamento
jurídico brasileiro. Concurso de pessoas. Majorante confirmada. Atenuante inominada.
Inaplicabilidade. Pena de multa. Proporcionalidade com a pena corporal. Pena reduzida. Recurso
a que se dá parcial provimento

- A palavra firme e coerente da vítima, aliada às demais provas dos autos, que convergem no
sentido da responsabilidade do acusado, basta para sustentar um decreto condenatório. 

- A punição apenas pelo constrangimento ilegal, diante do ínfimo valor da res, com apoio no
princípio da insignificância, é solução contrária à estrutura do Direito Penal, que subverte a
coerência do sistema e desrespeita a lei posta, além de violar o princípio constitucional da
isonomia, razão pela qual entendo ser inaplicável no ordenamento jurídico brasileiro. 

- Uma vez que a vítima descreve os fatos de forma firme e segura, em todas as oportunidades
em que foi ouvida, noticiando a prática do crime por dois agentes, há que ser mantida a quali-
ficadora do concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2º, II, do CP. 

- Não havendo nos autos elementos suficientes para inferir a situação econômica do réu, notada-
mente quando não há prova da alegada recuperação deste após o cometimento do delito, não há

44, I, e 77, ambos do Código Penal), bem como
por se tratar de crime praticado mediante vio-
lência e grave ameaça contra a pessoa (artigo
44, I, do Código Penal). 

Ressalte-se, por fim, que, embora fosse
caso de se reconhecer o concurso formal de
crimes, já que, mediante uma ação desdobrada
em vários atos, os agentes atingiram patrimônios
de vítimas distintas, é impossível a pertinente
reforma nesta instância revisora por ausência de
impugnação por parte do Ministério Público. 

Mediante tais considerações, dou parcial
provimento ao apelo ministerial, apenas para
reconhecer em desfavor dos réus Emerson
Roberto dos Santos e Valdinei Luiz Barrense a
majorante prevista no inciso V do § 2º do artigo
157 do Código Penal, e, por outro lado, dou par-
cial provimento ao recurso defensivo, somente
para reduzir as penas-base impostas aos sen-

tenciados, concretizando as reprimendas dos
mesmos em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 7
(sete) dias de reclusão e pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa, no patamar unitário
mínimo, para o acusado Emerson, e em 8 (oito)
anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de
reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-
multa, no patamar unitário mínimo, para o réu
Valdinei, alterando ainda o regime prisional de
Emerson para o semi-aberto. 

Custas, ex lege. 

O Sr. Des. Hélcio Valentim - De acordo. 

O Sr. Des. Pedro Vergara - De acordo. 

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR
DA DEFESA E, NO MÉRITO, DERAM PROVI-
MENTO PARCIAL AOS RECURSOS. 
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Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, na conformidade da
ata dos julgamentos e das notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, EM DAR PROVIMEN-
TO PARCIAL. 

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2006.
- 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, perante o
Juízo da Comarca de Piumhi, contra Luís
Fernando Silva, imputando-lhe a prática de fato
tipificado como roubo majorado, pelo concurso
de pessoas, nos termos do art. 157, § 2º, II, do
Código Penal brasileiro. 

Narra a denúncia que, no dia 26 de maio
de 2002, aproximadamente às 23h50m, na Rua
Padre Abel, próximo ao Hotel e Restaurante
Stalo, na cidade de Piumhi/MG, o denunciado,
juntamente com um terceiro não identificado,
mediante violência física, subtraiu, para si, a
quantia em dinheiro de R$ 90,00 (noventa
reais), pertencente à vítima Baltazar Miguel. 

A inicial acusatória veio acompanhada de
inquérito policial (f. 4/28). 

Recebida a denúncia (f. 30), o acusado
foi regularmente citado (f. 36) e interrogado (f.
39), ocasião em que negou os fatos a ele
imputados. 

Defesa prévia à f. 40. 

Durante a instrução foram ouvidas a víti-
ma (f. 47) e uma testemunha (f. 48). 

Na fase do art. 499 do CPP, o represen-
tante do Ministério Público requereu a juntada
aos autos de certidão de antecedentes crimi-
nais do acusado, o que foi cumprido à f. 49/52.
A defesa nada requereu (f. 52-v.). 

Em alegações finais, o Ministério Público
pugnou pela condenação do réu, nos exatos ter-
mos da denúncia (f. 53/55). A defesa, por sua
vez, pediu a absolvição, diante da ausência de
provas da autoria. Pleiteou, mais, a consideração
do princípio da insignificância, com a substituição
da pena de reclusão pela de detenção, diminuí-
da de um a dois terços (f. 56/58). 

Sentença às f. 59/62, através da qual
restou o réu condenado, como incurso nas iras
do art. 157, caput, do CP, a cumprir pena de 5
(cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em
regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa. 

As partes, bem como o ilustre defensor,
foram regularmente intimadas da sentença às f.
62-v. e 64. 

Inconformado, por seu defensor dativo,
apelou o réu (f. 63-v.), em cujas razões recur-
sais pede a absolvição, seja por ausência de
provas da autoria, seja por aplicação do princí-
pio da insignificância. Finalmente, requer a apli-
cação do art. 66 do CP, sob a alegação de que
o acusado vive em extrema penúria, com a fixa-
ção da pena no mínimo legal (f. 66/70). 

como aplicar a atenuante inominada, prevista no art. 66 do CP. Ademais disso, a situação finan-
ceira do réu não pode servir para justificar a conduta delituosa. 

- A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada, de
modo que deve ser reduzida sempre que detectada tal disparidade. 

Recurso parcialmente provido. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0515.02.003374-9/001 - Comarca de Piumhi - Apelante: Luís Fernando
Silva - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relator: Des. HÉLCIO VALENTIM
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Em contra-razões, o Parquet rebate as
teses da defesa, pugnando pelo improvimento
do recurso (f. 71/75), no que é acompanhado no
parecer da cúpula ministerial (f. 79/82). 

Eis, do que importa, o relatório. 

Juízo de admissibilidade. 

Conheço do recurso, porque presentes
os pressupostos para a sua admissão. 

Preliminares. 

Não há preliminares a serem analisadas
ou nulidades a serem decretadas ex officio. 

Mérito. 

No mérito, ao contrário do que afirma o
combativo defensor, o processo é estreme de
dúvidas, pois o caderno probatório forma alicerce
harmônico e seguro, no qual se pode sustentar o
édito condenatório, apesar da negativa do réu. 

A materialidade delitiva encontra-se de-
monstrada através do boletim de ocorrência de
f. 6/7, bem como das declarações da vítima. 

Relativamente à autoria, saltam aos
olhos as declarações da vítima, que, em todas
as oportunidades em que foi ouvida, mostrou-
se firme e coerente, tanto na narrativa dos fatos
quanto no reconhecimento do acusado como
um dos autores do delito (f. 9/10 e 47). 

A vítima, na fase de inquérito, assim como
na judicial, desse modo esclareceu os fatos: 

... que, no dia mencionado, por volta 23h50m,
ao passar pela Rua Padre Abel, próximo do
Hotel e Restaurante Stalo, deixou de cami-
nhar pela rua em vista de dois veículos ‘fazen-
do pega’ e, passando a caminhar pela rua,
recebeu uma ‘gravata’ de um elemento
moreno, sendo imobilizado, e um segundo
elemento subtraiu sua carteira, onde continha
quase R$ 90,00 (noventa reais) e seus docu-
mentos, sendo a carteira de identidade, CPF,
Reservista e Título de Eleitor e logo após
saíram correndo, perseguidos pelo declarante
que não conseguiu alcançá-los; que, na

mesma hora, procurou a Cia. PM e registrou
a ocorrência; que hoje foi convidado por
Policiais Civis a fim de comparecer nesta
delegacia a fim de prestar suas declarações e
efetuar o reconhecimento de alguns elemen-
tos detidos e suspeitos de fatos desta
natureza, tendo reconhecido o elemento Luiz
Fernando da Silva... (sic, f. 9/10). 

(...) que reconhece o acusado Luís Fernando
como um dos envolvidos no fato (...) que reco-
nheceu bem o ora acusado como o autor dos
fatos porque este o segurou por trás e quan-
do o depoente tentou se desvencilhar reparou
bem na fisionomia do acusado (sic, f. 47).

A negativa do réu não encontra respaldo
na prova dos autos. 

Já a palavra da vítima, que, no crime de
roubo, em especial, assume demasiada impor-
tância, está corroborada pelos depoimentos das
testemunhas, mormente quanto à confirmação
do reconhecimento, firme e seguro, do réu como
sendo um dos autores do roubo, a saber: 

(...) que, na época, chegou a vir nesta
Delegacia a fim de proceder ao reconheci-
mento, tendo a vítima reconhecido somente
Luís Fernando da Silva... (Wagner Aparecido
Pinheiro - f. 24). 

(...) que esteve frente a frente com a vítima e
a mesma somente reconheceu o elemento
Luís Fernando da Silva como um dos
autores... (Leandro Antônio Ribeiro - f. 26). 

De fato, a palavra da vítima incide sobre
a atuação de pessoa desconhecida, não reve-
lando interesse em mentir, principalmente
quando se mostra segura e coerente, sendo
impossível desprezá-la, pois o único escopo
que detém é o de apontar o verdadeiro culpado,
não o de acusar um inocente. É certo que tal
depoimento, quando apoiado em outros ele-
mentos de prova, estabelece suficiente lastro
de certeza, autorizando a condenação. E, in
casu, a palavra da vítima é corroborada pelo
depoimento testemunhal. A respeito, a
jurisprudência desta Câmara: 

Nos delitos contra o patrimônio, em regra,
praticados na clandestinidade, a palavra da
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vítima assume fundamental importância,
prevalecendo, mesmo, sobre a negativa do
agente, mormente quando reforçada por outros
elementos de convicção (TJMG, 5ª Câmara
Criminal, Apelação nº 1.0672.00.028923-
7/001, Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos, j.
em 25.04.2006, publ. em 09.06.2006). 

Dessarte, não restam dúvidas da existên-
cia de provas suficientes para sustentar o édito
condenatório, não assistindo qualquer razão à
defesa quando pede a absolvição do réu. 

No que se refere ao pleito de conside-
ração do princípio da insignificância, tenho que
o mencionado princípio deve ser tido como não
adequado à realidade brasileira e, portanto, não
aplicável aos casos que aqui se apresentam.
Nesse sentido se posiciona boa parte da
jurisprudência, a saber: 

O fato de as coisas furtadas terem valor
irrisório não significa que o fato seja tão
insignificante para permanecer no limbo da
criminalidade, visto que no direito brasileiro o
princípio da insignificância ainda não adquiriu
foros de cidadania, de molde a excluir tal even-
to de moldura da tipicidade penal (TACrimSP,
AC, Rel. Juiz Emeric Levai, BMJ 84/6). 

O nosso ordenamento jurídico ainda não aca-
tou a teoria da bagatela ou da insignificância,
não tendo, por isso, o ínfimo valor do bem ou
do prejuízo qualquer influência na configuração
do crime (TACrimSP, RJDTACrim 27/66).

Isso porque não nos é permitido ignorar
que a realidade alemã (onde foi cunhado o princí-
pio da bagatela) em muito difere da brasileira,
onde há uma constatação empírica de que o
Direito Penal pátrio deve, sim, se preocupar com
a reiteração de pequenos delitos patrimoniais. 

Há, ainda, outros problemas que o men-
cionado princípio não consegue solucionar,
como, por exemplo, a punição da tentativa,
quando não se logra êxito em comprovar o que
se pretendia furtar. Aliás, toda tentativa de furto,
ainda que de um bem de valor elevado, lesa, de
forma menos gravosa, o patrimônio alheio do
que qualquer furto consumado, ainda que de
uma res de valor irrisório. 

Além disso, mesmo para aqueles que
defendem a aplicação do princípio da
insignificância, a questão é muito mais tormen-
tosa em se tratando de crime de roubo, pois a
punição apenas pelo constrangimento ilegal,
diante do ínfimo valor da res, é solução con-
trária à estrutura do Direito Penal, que subverte
a coerência do sistema e desrespeita a lei
posta, além de violar o princípio constitucional
da isonomia, como se explicitará a seguir. 

O roubo é crime historicamente surgido
após a constatação de que o meio executivo
poderia fazer com que o delito de furto ultrapas-
sasse o âmbito da lesão patrimonial, para atingir
outros bens jurídicos, ainda mais relevantes: a
incolumidade física e a liberdade individual. 

Assim nos ensina Luiz Régis Prado, com
autoridade de mestre: 

A figura do roubo foi durante muito tempo
tratada como se fosse furto, empregando-se,
às vezes, a expressão fur improbior para de-
signar o furto violento. Embora ao fim da
República, no Direito Romano, tenha apareci-
do a distinção entre os dois delitos, é certo
que não se aceitou a diferenciação, con-
siderando-se a apropriação e a subtração vio-
lenta de coisa móvel alheia como furto (delito
privado). Usava-se o termo ‘rapina’ para
referir-se ao furto cometido com violência
(Curso de direto penal brasileiro. São Paulo:
RT, 2000, v. 2, p. 389). 

Ainda: 

Essencialmente sustenta-se que o roubo
nada mais é que um furto qualificado pelo
emprego de violência ou grave ameaça contra
a pessoa, haja vista que ambos tratam de
subtração de coisa alheia móvel (...). 
Em síntese, a gravidade do crime reside na
circunstância de que viola direitos que se
poderiam dizer naturais (inerentes à existên-
cia do homem), sendo imprescindível tutelá-
los (idem, p. 390). 

O roubo é, portanto, crime complexo. 

Ocorre que, em se tratando de delito
complexo, deve ser avaliado (e o trocadilho é
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inevitável) em toda a sua complexidade, é dizer,
como unidade autônoma. Dessarte, jamais
pode ser decomposto nos tipos que o formam,
porque não se trata de mera soma, mas da cria-
ção de uma nova figura típica. 

Com felicidade, assim escreveram os
precoces Luciano Moreira de Oliveira e Marcelo
Schirmer Albuquerque: 

Assim, o legislador cria um ente novo de
extrema complexidade e que, embora resul-
tante da união de outras ações delitivas, não
se trata de simples sobreposição de tipos
penais, mas sim de um amálgama gerador de
um tipo diferente, singular e indecomponível
(Aplicabilidade do princípio da insignificância
aos crimes complexos. Revista Jurídica do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
nº 4, jan./jul. 2002, p. 62). 

A toda evidência, não quis o legislador criar
um simples furto qualificado, nem um cons-
trangimento ilegal ou uma lesão corporal qualifi-
cados pelo fim especial de agir. Aliás, a prevale-
cer a solução sugerida pelo combativo defensor,
o princípio da isonomia estaria gravemente ferido,
porquanto aquele cuja conduta fosse finalistica-
mente orientada para causar uma lesão corporal
leve seria apenado da mesma forma que aquele
que quisesse violar o patrimônio da vítima à custa
de sua integridade física, mas conseguisse ape-
nas uns poucos centavos. É flagrante que, no
segundo caso, a culpabilidade é muito mais inten-
sa e o legislador, na primeira fase de individua-
lização da pena, atentou para isso. 

A análise da tipicidade material, portanto,
deve-se dar sob o enfoque de ambos os bens
jurídicos tutelados, de forma que ou o fato é
atípico ou o crime se aperfeiçoou. 

Acaso alguém considera simples cons-
trangimento ilegal o ato de apontar uma arma
para a cabeça de outra pessoa, a fim de lhe sub-
trair a carteira contendo alguns poucos reais? E
se a vítima nem sequer trouxesse valores consi-
go? Tentativa de constrangimento ilegal? 

Data venia, tal entendimento chega ao
absurdo. 

Dessarte, por todas as considerações
alhures, mostra-se impossível o acolhimento da
tese absolutória, seja por insuficiência de
provas, seja com base no princípio da
insignificância. 

A qualificadora do roubo, consistente no
concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP),
também restou demonstrada nas declarações
da vítima, que não hesitou, em nenhum
momento, em informar que foi abordada por
dois indivíduos e que, enquanto um deles lhe
deu uma “gravata” e a segurou, o outro lhe sub-
traiu a carteira (f. 9/10 e 47). 

Finalmente, não merece acolhimento o
pleito do réu, de consideração de atenuantes
inominadas (art. 66 do CP), sob a alegação de
que vivia em situação de extrema penúria quan-
do da prática do delito e de que se verificou a
sua posterior recuperação. 

Em primeiro lugar, não há nos autos ele-
mentos para inferir a real situação econômica
do réu, constando somente que ele é lavrador e
estava desempregado à época dos fatos. Além
disso, a sua situação financeira não tem o
condão de justificar a conduta delituosa. O
crime jamais pode ser a solução de problemas.
Nesse sentido, trago à colação acórdão que
bem se ajusta à hipótese em comento: “O
desemprego, por si só, não se constitui em
causa relevante para o crime, não justificando a
mitigação da pena pela atenuante inominada do
art. 66 do CP” (TACrimSP, Ap., Rel. René
Nunes,  j. em 29.01.1998, RJTACrim 38/243). 

De outra parte, quanto à alegada
recuperação do acusado posteriormente ao
cometimento do crime, não há nos autos nenhu-
ma demonstração dessa assertiva, de modo que
não pode, também ela, ser levada em considera-
ção para a aplicação de atenuante inominada. 

Por outro lado, observo a ocorrência de
erro material na sentença, na parte dispositiva,
quando o Sentenciante menciona a condenação
do réu nas iras do art. 157, caput, do CP (roubo
simples), enquanto, na fundamentação, bem
como no procedimento da dosimetria da pena, a
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condenação se refere ao art. 157, § 2º, II, do CP
(roubo qualificado pelo concurso de pessoas). 

Assim, passo à análise da dosimetria da
pena. Colhe-se na sentença que a pena-base
foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 4 (qua-
tro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
conforme observância das circunstâncias do
art. 59 do CP, o que não merece crítica. 

Reconhecida a agravante da reincidên-
cia, nos termos da certidão de f. 49/50, revela-
se correta a elevação da pena para 4 (quatro)
anos e 3 (três) meses de reclusão. Também não
merece reforma a aplicação da causa de
aumento de pena do concurso de pessoas (art.
157, § 2º, II, do CP) no mínimo legal (um terço),
tornando a pena corporal definitiva em 5 (cinco)
anos e 8 (oito) meses de reclusão. 

É certo que a pena de multa deve
guardar proporcionalidade com a pena privativa
de liberdade, de modo que, fixada a pena-base
no mínimo, em 10 (dez) dias-multa, e elevada
ela pela agravante da reincidência, deve
totalizar 11 (onze) dias-multa. Finalmente, apli-
cado o aumento de pena justificado no art. 157,
§ 2º, II, do CP, defino-a em 14 (quatorze) dias-
multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo.

O regime fechado para o cumprimento da
pena corporal deve ser mantido, nos termos do
art. 33 do CP. 

Deixo de substituir a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do
CP), bem como de conceder o benefício do art.
77 do CP, tendo em vista ter o crime sido
cometido com violência contra pessoa. 

Tudo considerado, dou parcial provimento
ao recurso, apenas para reduzir a pena de multa
para 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário
de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo. 

Custas, ex lege. 

É como voto. 

O Sr. Des. Alexandre Victor de Carvalho
- Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luis Fernando Silva contra a r. sentença oriun-
da da 1ª Vara Criminal da Comarca de Piumhi
que o condenou pelo delito de roubo majorado
pelo concurso de pessoas às penas de 05
(cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa. 

O eminente Desembargador Relator, ao
dar parcial provimento ao recurso, o fez, dentre
outras coisas, com argumento de que é impos-
sível a aplicação do princípio da insignificância,
porquanto não há previsão legal. 

Antes de me colocar inteiramente de
acordo com o voto condutor, cumpre-me tecer
algumas considerações sobre a citada tese. 

Com efeito, e como tenho defendido em
outros julgamentos desta egrégia Corte, penso
que o desvalor do resultado consubstanciado
na ínfima quantia levada a efeito no valor total
da res não gera lesão ao bem jurídico a ponto
de sustentar um decreto condenatório. 

Não é, porém, a meu ver, a situação dos
autos, em que o importe monta o valor de R$
90,00 (noventa reais). 

É bom destacar, entretanto, que o princí-
pio da insignificância é uma interpretação corre-
tiva da larga abrangência formal dos tipos
penais e, para sua aplicação, prescinde de
menção na lei, pois decorre do Estado
Democrático de Direito, firmado na Constituição
Federal de 1988. 

Não se exige, portanto, para a aplicação
da insignificância, que a legislação penal
expressamente a acolha, pois é um princípio
que decorre do modelo constitucional estabele-
cido na Federação Brasileira. 

Embora exista grande controvérsia para
a aplicação de referido princípio aos delitos de
roubo, dado que neste há também violência
moral ou física contra a vítima, filio-me aos que
vislumbram esta possibilidade. 
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Relembrando, é bom que se diga que,
inicialmente, em alguns votos, posicionei-me no
sentido de que a insignificância poderia, sim,
ser reconhecida em crimes praticados com vio-
lência, pois a ínfima lesão ao bem jurídico resul-
tante de determinada ação pode ocorrer, inclu-
sive, no que tange à integridade física, ou seja,
o que se observa para efeitos de reconheci-
mento da tipicidade material não é a qualidade
do bem tutelado, mas sua ofensa efetiva ou
provável, desde que em proporções que
mereçam a intervenção penal. 

Os já consagrados juristas Eugenio Raúl
Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, na exce-
lente obra Manual de direito penal brasileiro,
RT, p. 467, dissertando sobre bem jurídico, afir-
mam com precisão que: 

(...) todos os bens jurídicos poderiam ser
reduzidos a um único: a disponibilidade (...)
no sentido de disponibilidade como uso, a
vida é o mais disponível dos bens jurídicos,
porque costumamos consumi-la a cada
momento a nosso bel-prazer, mas ao decidir
sobre ela freqüentemente somos premiados e
condecorados por arriscá-la . 

Concluem os citados autores que:

bem jurídico penalmente tutelado é a relação
de disponibilidade de um indivíduo com um
objeto, protegido pelo Estado, que revela seu
interesse mediante a tipificação penal de con-
dutas que o afetam. 

Avalizado, assim, pelas precisas colo-
cações dos doutos juristas, reafirmo o entendi-
mento de que é realmente possível a incidência
do princípio da insignificância mesmo nos
crimes cometidos com violência ou grave
ameaça à pessoa, porque o juízo de tipicidade
material não passa pela análise do comporta-
mento da vítima, ou seja, seu dissenso ou con-
trariedade à ação do agente, e sim por um juízo
de lesividade da conduta - nullum crimen sine
iniuria. 

Noutro giro, o delito de roubo é espécie
de crime complexo, porquanto a conduta
descrita no tipo penal do art. 157 ofende mais

de um bem jurídico, ou seja, o patrimônio e tam-
bém a pessoa. Lógica a conclusão de que, sob
o prisma da tipicidade material, a lesividade da
conduta, para se adequar ao tipo penal deste
delito, deve abranger necessariamente os dois
valores protegidos pela norma. 

Equivale dizer: para que se possa falar
em tipicidade no delito de roubo é imprescin-
dível significativa lesão ao patrimônio e à pes-
soa, cumulativamente. 

Segundo o entendimento doutrinário do
aclamado jurista César Roberto Bittencourt no
livro Manual de direito penal, parte geral, 4. ed.,
RT, p. 45:

A tipicidade penal exige uma ofensa de algu-
ma gravidade aos bens jurídicos protegidos,
pois nem sempre qualquer ofensa a esses
bens ou interesses é suficiente para configu-
rar o injusto típico.

Está-se aí diante do velho adágio latino
de minima non curat praetor, que fundamenta o
princípio da bagatela, cunhado por Claus Roxin,
na década de 60. 

O respeitado mestre Francisco de Assis
Toledo, em sua conceituada obra, Princípios
básicos de direito penal, 4. ed., Saraiva, 1991,
p. 132, assim resume: 

Welzel considera que o princípio da ade-
quação social bastaria para excluir certas
lesões insignificantes. É discutível que assim
seja. Por isso, Claus Roxin propôs a intro-
dução, no sistema penal, de outro princípio
geral para a determinação do injusto, o qual
atuaria igualmente como regra auxiliar de
interpretação. Trata-se do denominado princí-
pio da insignificância, que permite, na maioria
dos tipos, excluir os danos de pouca
importância. Não vemos incompatibilidade na
aceitação de ambos os princípios, que, evi-
dentemente, se completam e se ajustam à
concepção material do tipo que estamos
defendendo. Segundo o princípio da insigni-
ficância, que se revela por inteiro pela sua
própria denominação, o direito penal, por sua
natureza fragmentária, só vai até onde seja
necessário para a proteção do bem jurídico.
Não deve ocupar-se de bagatelas... 



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

rim
in

al

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 57, n° 179, p. 299-408, out./dez. 2006 365

Quanto à tipificação que deva ser dada ao
delito, posteriormente, é certo que revi meu posi-
cionamento e deixei de desclassificar o crime de
roubo para o de ameaça, para acompanhar a
tese sustentada pelo ilustre Desembargador
Erony da Silva, quando Juiz no extinto Tribunal
de Alçada de Minas Gerais, onde, em excep-
cional voto proferido sobre o tema nos autos nº
331.746-0, assim se manifestou:

Roubo. Princípio da insignificância. Desclas-
sificação. Constrangimento ilegal. - A tipici-
dade do delito de roubo está condicionada a
lesões a bens jurídicos distintos: o patrimônio
e a liberdade individual. Não sendo a lesão
patrimonial significativa, aplica-se o Princípio
da Insignificância tão-somente em relação ao
bem jurídico patrimônio, mantendo-se a
reprovabilidade da norma em relação à ofen-
sa contra a liberdade individual. A desclassi-
ficação do crime de roubo para cons-
trangimento ilegal com base no Princípio da

Insignificância é, pois, corolário natural de um
Direito Penal democrático no qual só se
admite pena quando há significativa lesão a
bem jurídico penalmente tutelado. 

No caso ora apreciado, porém, não veri-
fiquei a possibilidade de se acolher o pleito da
defesa e aplicar o consagrado princípio da
insignificância, como dito acima. E, feitas essas
considerações, adiro ao voto do eminente
Desembargador Relator para também dar par-
cial provimento ao recurso defensivo. 

Custas, ex lege. 

É como voto. 

O Sr. Des. Vieira de Brito - De acordo. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO PAR-
CIAL. 

-:::-

RECEPTAÇÃO DOLOSA - POSSE DA RES FURTIVA - PRESUNÇÃO DA AUTORIA - AQUISIÇÃO
DE BOA-FÉ - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR

DE VEÍCULO AUTOMOTOR - AUSÊNCIA DE PROVA - ABSOLVIÇÃO

Ementa: Receptação dolosa. Prova. Indícios e circunstâncias. Suficiência. Adulteração de sinal
identificador de veículo automotor. Provas. Ausência. Recurso parcialmente provido. 

- Tal como ocorre com o crime de furto, em se tratando de receptação, a simples posse injus-
tificada da res já seria suficiente para fazer presumir a autoria. Assim sendo, estando respon-
dendo pelo delito previsto no art. 180, caput, do CP, é do réu o ônus de fazer a prova de havê-
la recebido por modo lícito, uma vez que a apreensão da res furtiva em poder do mesmo ense-
ja a inversão do ônus da prova. 

- Não há que se falar em condenação pela prática do crime do art. 311 do Código Penal, se em
momento algum a acusação conseguiu demonstrar que o acusado realizou adulteração ou
remarcação do sinal identificador do veículo, ou concorreu para tanto. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0024.03.149518-7/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante:
Alysson Américo Pimenta da Costa - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relator:
Des. PAULO CÉZAR DIAS 

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 julgamentos e

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

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2006.
- Paulo Cézar Dias - Relator.
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Notas taquigráficas

O Sr. Des. Paulo Cézar Dias - O repre-
sentante do Ministério Público ofereceu denún-
cia contra Alysson Américo Pimenta da Costa,
já qualificado nos autos, dando-o como incurso
nas sanções dos arts. 180, caput, e 311, na
forma do art. 69, todos do Código Penal, pelo
fato de, no dia 29 de outubro de 2003, na Rua
da Bahia, Bairro de Lourdes, em Belo
Horizonte, por volta das 7h, ter sido surpreendi-
do por policiais militares na posse do veículo
marca Gol, cor prata, ano 2002/2003, o qual era
produto de crime. Apurou-se, ainda, que o
veículo estava com a placa adulterada. 

O MM. Juiz da 9ª Vara Criminal da
Comarca de Belo Horizonte condenou o réu,
nos termos da denúncia, impondo-lhe a pena
de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 50 (cinqüenta) dias-multa pelo crime de
receptação e de 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e 50 (cinqüenta) dias-multa
pelo delito de adulteração de sinal identificador
de veículo automotor. Foi fixado o regime semi-
aberto para início do cumprimento da pena pri-
vativa de liberdade. 

Inconformado, apela o acusado, buscan-
do sua absolvição. Afirma que não sabia que o
veículo era produto de crime. Alega, outrossim,
que não há provas que evidenciem que foi ele o
autor da adulteração. Alternativamente, pleiteia
a desclassificação da receptação dolosa para a
modalidade culposa. Por fim, requer, caso man-
tida a condenação, que a pena seja fixada em
seu mínimo legal. 

Contra-arrazoado o recurso, subiram os
autos, e, nesta instância, manifestou-se a douta
Procuradoria de Justiça pelo seu desprovimento. 

Conheço do recurso, porque presentes os
pressupostos do juízo de sua admissibilidade. 

Com efeito, ao que se verifica dos autos, no
dia 29 de outubro de 2003, na Rua da Bahia,
Bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, por volta
das 7h, policiais militares surpreenderam o acusa-
do, também policial militar, na posse do veículo

marca Gol, cor prata, ano 2002/2003, o qual era
produto de crime e estava com a placa adulterada. 

A materialidade dos crimes está consubs-
tanciada pelo auto de apreensão de f. 20 e pelo
laudo pericial de constatação de danos de f. 47/56. 

Ao ser inquirido por ocasião da lavratura
do APFD, bem como em juízo, o recorrente
declarou que: 

... o veículo Gol encontrado em seu poder no
dia em que foi preso não lhe pertencia, mas a
Marcos de tal, pessoa que conheceu no
Palácio dos Leilões, em 2003, quando
adquiriu um outro veículo batido; que, à
época, Marcos, que também lá estava para
comprar veículos, lhe indicou uma oficina
mecânica, que, por coincidência, se situava
perto de sua casa; que, a partir daí, passou a
ter alguns contatos com Marcos (...); pouco
tempo depois, precisando viajar para São
Paulo, Marcos lhe pediu para guardar o veícu-
lo Gol, assinalado na denúncia, em sua
garagem, fato que, em face do espírito
solidário dele, o interrogando consentiu; que
Marcos lhe disse que havia trocado as placas
do veículo, porque estava tendo problemas
com a financeira, mas em momento algum lhe
disse que o veículo era furtado; que ele disse,
ainda, que poderia utilizar o veículo se neces-
sitasse; que, passados alguns dias, a
garagem do seu prédio foi invadida e que
alguns dos veículos que nela estavam, dentre
eles o veículo de Marcos, foram arrombados;
que os ladrões quebraram um dos vidros late-
rais do veículo e dele subtraíram diversos
objetos; que, passados mais alguns dias, pre-
cisou do veículo para visitar uma das vítimas;
que, por esse motivo, saiu com o veículo e
rumou para o Copom - Comando de
Policiamento da Capital, então seu trabalho,
com a intenção de utilizá-lo ao término de sua
jornada para visitar a vítima; que, no entanto,
o sentinela local, percebendo o vidro quebra-
do, mandou chamar o interrogando, quando,
então, a origem ilícita do veículo e a troca de
placas foram descobertas pelos policiais lota-
dos na sentinela do prédio... (f. 60/61). 

Todavia, é inquestionável a receptação
dolosa, uma vez que em seu poder foi encon-
trada a res furtiva. Ademais, por se mostrar
totalmente inverossímil a versão apresentada
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pelo recorrente, não pode ser aceita. Há vários
indícios e circunstâncias a demonstrar que ele
conhecia, e muito bem, a origem criminosa do
bem adquirido. 

No caso, caberia ao apelante demonstrar
de maneira clara e inequívoca ter agido de boa-
fé ao receber o carro. Deveria ter trazido aos
autos a qualificação e o endereço correto do tal
Marcos para as devidas explicações. 

Se não o fez, se não se justificou plena-
mente, a presunção acabou gerando a certeza de
ter recebido o veículo com a consciência de que
era produto de roubo, mesmo porque conduzia o
carro sem a documentação necessária, sabendo,
ainda, que estava com as placas adulteradas. 

Ressalte-se que policiais compareceram
ao Palácio dos Leilões, local onde o acusado
disse ter conhecido a referida pessoa, sendo que
ninguém soube informar nada a respeito dela.

Além do que, conforme se extrai do
depoimento da testemunha Wagner Sebastião
Pessoa (f. 76), o acusado utilizava o veículo há
aproximadamente dois meses. 

Em tema de receptação, a apreensão da
coisa subtraída em poder do agente gera a pre-
sunção de sua responsabilidade, invertendo-se
o ônus da prova, impondo-se a justificativa
inequívoca, assim, “se esta for dúbia e
inverossímil, transmuda-se em certeza, auto-
rizando, assim, a condenação” (TACrimSP - 14ª
Câmara - Apelação nº 1.059.911/3 - Rel. Juiz
San Juan França - j. em 29.07.1997 - in Revista
dos Tribunais 746/629). 

Pois bem, o que se vê é que o apelante
praticou o crime previsto no art. 180, caput, do
Código Penal, não havendo que se falar, pelos
motivos já expostos, em desclassificação da
receptação dolosa para culposa. 

Merece reparo, entretanto, a v. sentença
recorrida, no que tange ao quantum da pena,
pois não se justifica sua fixação em patamar tão
acima do mínimo. 

Da análise das circunstâncias judiciais,
verifica-se que o réu não registra antecedentes
criminais, sendo que sua conduta social e per-
sonalidade não são comprometidas. Também
não há máculas quanto aos motivos e conse-
qüências do crime. Sua culpabilidade é intensa,
já que se trata de um policial militar e, como tal,
deveria prevenir crimes, e não praticá-los. As
circunstâncias também lhes são desfavoráveis,
pois o veículo foi encontrado com o vidro
lateral posterior quebrado e não continha
equipamentos obrigatórios. 

Dessa forma, entendo mais justo e ade-
quado estabelecer a pena-base em 01 (um) ano
e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-
multa, tornando-a definitiva nesse patamar, pois
ausentes circunstâncias atenuantes ou agra-
vantes e causas de diminuição ou aumento.
Fixo o regime aberto para o cumprimento da
pena privativa de liberdade. A pena de multa
deverá ser calculada em grau mínimo. 

O apelante faz jus à substituição da pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas
de direitos, pois preenche os requisitos cons-
tantes do art. 44 do CP. Assim, aplico a substitui-
ção, a saber: 1) pena de prestação pecuniária de
01 (um) salário mínimo a ser pago a uma institui-
ção de caridade a ser indicada pelo juízo da exe-
cução; 2) prestação de serviços à comunidade a
ser cumprida em local e condições a serem
impostos pelo juiz da execução criminal, à razão
de uma hora de tarefa por dia de condenação. 

Por outro lado, não concordo com a con-
denação pelo delito do art. 311 do Código Penal,
cuja autoria, a meu ver, não restou demonstrada. 

Com efeito, em momento algum a
acusação conseguiu demonstrar que Alysson foi
o autor do delito de adulteração. As circunstân-
cias da prisão em flagrante e da apreensão do
veículo constituem indícios fortes o suficiente
para a configuração do delito de receptação, não
ocorrendo o mesmo com o crime de adulteração
de sinal identificador de veículo automotor.

A condenação pelo tipo penal em dis-
cussão exige prova efetiva de que aquele a
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quem se atribui a prática delitiva realizou adul-
teração ou remarcação do sinal identificador do
veículo, ou que concorreu para tanto, o que não
ocorre in casu. 

Para se obter a certeza da criminalidade,
é necessário que a prova indiciária apresente
valor decisivo, acima de qualquer dúvida, apon-
tando, sem esforço, o acusado como respon-
sável pelo crime que lhe é imputado. Indícios,
suspeitas, ainda que veementes, não são sufi-
cientes para alicerçar um juízo condenatório. A
prova indiciária somente é bastante para incri-
minação do acusado quando formadora de uma
cadeia concordante de indícios graves e sérios,
unidos por um liame de causa e efeito, exclu-
dentes de qualquer hipótese favorável ao acu-
sado. “Para a condenação, é mister que o con-
junto probatório não sofra embate da dúvida”

(TAMG - Ap. nº 204.264-4 - Rel. Juiz Audebert
Delage - j. em 27.02.96 - RT 732/701). 

Diante do exposto, dou provimento par-
cial ao recurso para absolver o apelante da
infração do art. 311 do Código Penal e para
reduzir sua pena quanto ao delito de recep-
tação, nos termos acima aduzidos. No mais,
fica mantida a r. sentença. 

Custas, na forma da lei. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Antônio Armando dos Anjos
e Sérgio Resende. 

Súmula -  DERAM PROVIMENTO PAR-
CIAL.

-:::-

LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA - DEFORMIDADE PERMANENTE - CIRURGIA ESTÉTICA -
PRÓTESE - LESÃO CORPORAL GRAVE -  DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME -

IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS -
MAUS ANTECEDENTES - CRITÉRIO TRIFÁSICO

Ementa: Lesão corporal de natureza gravíssima. Deformidade reparada. Desclassificação.
Impossibilidade. Exasperação da pena-base. Possibilidade. Redução da pena. Descabimento.
Recurso provido parcialmente.

- O fato de a deformidade física ser reparada por prótese não elimina a qualificação ao crime de
lesões corporais gravíssimas.

- Deve a pena ser fixada em valor acima do mínimo legal se o réu possui maus antecedentes e
se as circunstâncias judiciais são, em sua maioria, desfavoráveis. 

- Se a pena é aplicada consoante o critério trifásico e de forma fundamentada, não existe razão
para sua modificação a maior ou a menor. 

APELAÇÃO CRIMINAL n° 1.0433.05.156247-1/001 - Comarca de Montes Claros - Apelante:
Andréia Pereira Guimarães - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relator: Des.
JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de

fls., na conformidade da ata dos julgamentos e
das notas taquigráficas, à unanimidade de votos,
EM DAR PROVIMENTO PARCIAL.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2006.
- José Antonino Baía Borges - Relator.
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Notas taquigráficas

O Sr. Des. José Antonino Baía Borges - A
r. sentença de f. 90/95 condenou Andréia Pereira
Guimarães como incursa nas sanções do art.
129, § 2º, IV, do Código Penal, à pena de 03 (três)
anos de reclusão em regime fechado já que rein-
cidente, mais ao pagamento de 16 (dezesseis)
dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário
mínimo vigente à época dos fatos. 

Inconformada, interpôs a ré recurso de
apelação, requerendo a desclassificação da
conduta que lhe é imputada para a do crime do
art. 129, § 1º, I e III, do Código Penal ou, manti-
da a classificação, conforme sentença conde-
natória já prolatada, a redução da pena aplicada
para mais próxima ao mínimo legal (f. 97/99). 

O Ministério Público apresentou contra-
razões, pugnando pela confirmação da sen-
tença (f. 100/102). 

A d. Procuradoria manifestou-se pelo
conhecimento do recurso, opinando por seu
não-provimento (f. 111/120). 

Conheço do recurso, presentes os pres-
supostos de admissibilidade. 

Consta dos autos que, no dia 25 de julho
de 2004, por volta das 04h30min, no interior de
um estabelecimento comercial na cidade de
Montes Claros, a ré, usando uma garrafa quebra-
da, desferiu golpes contra  Jaqueline Alves dos
Reis, produzindo as lesões descritas pelo ACD de
f. 09/10 e 27/30, ferimentos esses que fizeram
com que a vítima perdesse, além da visão do olho
direito, o próprio órgão ante sua evisceração. 

A autoria e a materialidade do delito não são
questionadas no presente recurso, que se limita a
requerer uma nova capitulação para o crime prati-
cado e, alternativamente, a redução da pena. 

Ademais, a materialidade resta compro-
vada, conforme ACD de f. 09/10 e 27/30, sendo
a autoria da ofensa à saúde da vítima confessa-
da pela ré às f. 22 e 62, declarações estas cor-
roboradas pela prova testemunhal às f. 78/80.

O pedido de desclassificação vem funda-
mentado no argumento de que a vítima está
usando uma prótese no lugar do olho atingido e
de que, em razão dela, deixou de trazer em si a
deformidade que estava a configurar a qualifi-
cadora da deformidade permanente prevista no
art. 129, inciso IV, § 2º, do Código Penal. 

Entretanto, tenho que razão não assiste à
apelante. Para que se caracterize a deformi-
dade, não é imprescindível que o laudo venha
instruído com fotos da vítima, como alega a
defesa à f. 101, especialmente no caso, quando,
pela descrição constante do laudo, pode-se pre-
cisar e avaliar, objetivamente, a lesão sofrida. 

Determina-se que

a deformidade permanente é o prejuízo estéti-
co, adquirido, visível, indelével no corpo do
ofendido. Deve haver uma modificação que
cause dano estético de certa monta e capaz
de causar impressão de desagrado, vexatório
para a vítima (MIRABETE, Júlio Fabbrini.
Código Penal interpretado. 4. ed., 2003). 

Deve-se ter por deformidade permanente
aquela que não se recupera por processos
naturais, e não a que seja impassível de cor-
reção artificial, quaisquer sejam os meios.
Irrelevante, então, que a lesão seja passível de
reparação por meio de cirurgia ou prótese. 

Esse tem sido o entendimento da
jurisprudência pátria mais consentânea. A
propósito: 

TJSP:(...) Para a caracterização da deformidade
permanente, decorrente do crime de lesão cor-
poral, prevista no art. 129, § 2º, IV, do CP, não se
exige a aparência horripilante, desagradável ou
repugnante, sendo, também, irrelevante a possi-
bilidade de correção da lesão (RT 791/590).

A irreparabilidade deve ser entendida no sen-
tido de que a deformidade não seja retificável
por si mesma (TJSP, RT 554/329). 

É deformidade permanente aquela que não se
auto-restaura para devolver ao tecido o
mesmo e anterior aspecto, a não ser por cirur-
gia reparadora (TJRS, RJTJERGS 1.556/110). 
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É irrelevante que a debilidade permanente
seja passível de correção por via cirúrgica (a
que não está a vítima obrigada a se submeter
e cujo resultado é aleatório). Para o reconhe-
cimento da permanência da debilidade, não é
preciso que ela seja perpétua ou impassível
de tratamento (TJSP, RJTJESP 94/456). 

Diante disso, não gera nenhuma reper-
cussão, de ordem criminal, o fato de a lesão ter
sido recuperada através do uso de prótese.
Ademais, ainda que utilizada a mais moderna
prótese, sabido é que não perfeito e impercep-
tível, mas sim óbvio e aparente torna-se seu
efeito, apenas afastando o extremo desagrado
estético sofrido pela vítima. 

Além do mais, expressa é a resposta do
perito idôneo, no ACD à f. 25, de que a vítima
apresenta, no caso em questão, deformidade
permanente, atestando, desde logo, a presença
da prótese no olho direito da vítima. 

A colocação da prótese no olho direito
não se deve à debilidade permanente do senti-
do, qual seja a visão, mas sim à perda integral
de órgão que foi eviscerado pelos cortes provo-
cados pela ré. 

A propósito, este Tribunal de Justiça, por
sua Primeira Câmara Criminal, ao julgar a
Apelação Criminal nº 319.395-0, de que foi
Relatora a eminente Desembargadora Márcia
Milanez, também sustentou que a possibilidade
de tratamentos e procedimentos cirúrgicos “não
elimina a qualificação ao crime de lesões cor-
porais” (Minas Gerais de 05.12.2003). 

Com efeito, a condenação deve consi-
derar a atitude concreta da agente e sua reper-
cussão direta. 

Dessa forma, não se tem como acolher o
pedido de desclassificação do crime imputado à

ré para o de lesão corporal grave formulado
pela apelante em seu recurso. 

Quanto à redução da pena, razão tam-
bém não assiste à defesa. 

Conforme consta da análise fundamenta-
da, elemento por elemento, feita pelo MM. Juiz
das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal, a apelante possui vastos antecedentes
criminais, segundo consta da CAC de f. 43/45, e,
sendo desfavoráveis os motivos, circunstâncias
e conseqüências do crime, não seria condizente
com o princípio da individualização das penas a
aplicação da pena-base no mínimo legal. 

E, ponderando ser a pena prevista para o
delito do art. 129, § 2º, IV, do CP de 2 (dois) a 8
(oito) anos, a fixação em 03 (três) anos de
reclusão como pena-base aplicada à ré parece-
me perfeitamente adequada. 

Adequada também a ponderação das cir-
cunstâncias legais e da ausência de causas
especiais para aumento ou diminuição de pena,
restando a pena final correta. 

Entretanto, entendo ser o regime semi-
aberto suficiente para o cumprimento da pena,
conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 

Do exposto, dou parcial provimento ao
recurso, mantendo a condenação e as penas já
aplicadas, mas fixando o regime de cumprimento
semi-aberto. 

Custas, na forma da lei. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Beatriz Pinheiro Caires e
Herculano Rodrigues. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO PAR-
CIAL.

-:::-

CRIME CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL - VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL
- INTUITO DE LUCRO - FONOGRAMA - REPRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA -

TRANSPORTE E DEPÓSITO - DOLO - MATERIALIDADE - AUTORIA - PROVA - 
CONDENAÇÃO - ART. 184, § 2º, DO CÓDIGO PENAL
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª
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, 19 de dezembro de
2006. - Márcia Milanez - Relatora.

Notas taquigráficas

A Sr.ª Des.ª Márcia Milanez - Trata-se de
apelação criminal interposta em favor de
Dionísio Fernandes de Lima, devidamente qua-
lificado nos autos do processo em epígrafe,
denunciado como incurso nas sanções do art.
184, § 2º, do Código Penal. 

De acordo com a denúncia, no dia 12 de
fevereiro de 2004, por volta de 16h, no Bairro
Boa Vista, Tocantins-MG, o denunciado teria
violado direito autoral, por meio de reprodução
de fonograma, sem a devida autorização do
produtor ou de quem o representasse. 

Consta que a Polícia Militar, em patrulha-
mento regular por aquele bairro, surpreendeu o
denunciado de posse de 830 (oitocentas e trin-
ta) cópias fonográficas de obras de vários artis-
tas, de origem fraudulenta. 

A douta Magistrada a qua, através da
sentença de f. 102/105, aplicou a disposição
constante do art. 383 do CPP e condenou o
acusado como incurso nas sanções do art. 184,
§ 2º, do Código Penal, fixando-lhe a reprimenda
de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de

reclusão, em regime semi-aberto, e pagamento
de 19 (dezenove) dias-multa. 

Inconformada, apela a defesa do réu (f.
110), pugnando, em razões de f. 113/118, pela
absolvição do acusado, alegando que os CDs
apreendidos não pertenciam ao apelante. 

Em contra-razões ministeriais, às f.
119/120, o ilustre representante do Ministério
Público pugna pela manutenção da sentença,
no mesmo sentido manifestando-se a douta
Procuradoria-Geral de Justiça, à f. 124. 

É, em síntese, o relatório. 

Conheço do recurso, presentes os pres-
supostos objetivos e subjetivos de admissibili-
dade e tempestividade. 

Narra a peça inaugural que, no dia 12 de
fevereiro de 2004, por volta das 16h, na cidade de
Tocantins-MG, o apelante Dionísio Fernandes de
Lima, na condução de veículo, foi abordado por
policiais que faziam patrulhamento de rotina pelo
local, quando foram apreendidas em seu porta-
malas caixas contendo 830 (oitocentos e trinta)
CDs de diversos artistas, de origem fraudulenta. 

Consta que, ao ser inquirido pelos poli-
ciais, o apelante recusou-se a responder sobre
a origem dos CDs, mas teria asseverado que
estes tinham como destinação a venda. 

A douta defesa do apelante pugna pela
sua absolvição, sob a alegação de que os CDs
aprendidos não seriam de propriedade deste, e
sim de Rodrigo do Carmo Pereira. 

A materialidade do delito resta cristalina
em laudo criminológico acostado às f. 21/23,

Ementa: Violação de direito autoral. Intuito de lucro. Art. 184, § 2º, do Código Penal. Apreensão
de vultosa quantidade de CDs falsificados destinados à venda. Absolvição. Impossibilidade.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Delito configurado. Recurso conhecido e
desprovido. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0699.04.034100-9/001 - Comarca de Ubá - Apelante: Dionísio
Fernandes de Lima - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relatora: Des.ª MÁRCIA
MILANEZ 
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que atesta que “os CDs encontrados em posse
do apelante consistem em cópias não autori-
zadas e fraudulentas, levadas a efeito por meio
de programa de microcomputador ou de sofisti-
cado aparelho de som”. 

A autoria, por sua vez, apesar da negati-
va do apelante quanto à propriedade do mate-
rial apreendido, também restou devidamente
comprovada nos autos; se não, vejamos. 

O policial militar Edmar dos Santos, em
harmonia com o que havia asseverado na fase
inquisitorial, afirma enfaticamente, em juízo (f.
78), ter o apelante lhe relatado que havia
adquirido os CDs para vendê-los. 

O apelante, que invocou o direito de per-
manecer em silêncio quando da lavratura do
APFD (f. 05/08), em seu interrogatório em juízo
(f. 51/52), negou tal versão dos fatos, aduzindo
que o proprietário dos CDs falsificados seria
Rodrigo do Carmo Pereira, conforme já dito, nem
sequer mencionado na fase extrajudicial, e que
apenas efetuou o transporte daqueles CDs em
seu veículo para fazer-lhe um favor, consideran-
do que Rodrigo não tinha carteira de motorista. 

Após acurado exame dos autos, percebo
não estarem a merecer guarida as informações
trazidas pelo apelante na tentativa de descons-
tituir a imputação que lhe foi feita. 

Frise-se que se mostra bastante estranha
a circunstância de, apesar de Rodrigo do Carmo
Pereira fazer-se acompanhar do acusado no
momento do flagrante, ter ele preferido invocar o
direito de permanecer em silêncio ao informar
que os CDs supostamente não lhe pertenciam,
mas sim a outra pessoa que ali também estava. 

Em segundo lugar, o próprio apelante e
Rodrigo entram em contradição quanto ao relato
da versão que pretendiam demonstrar ter credi-
bilidade, visto que o apelante afirmou que
Rodrigo lhe teria pedido para ir até a rodoviária
apanhar os CDs, e Rodrigo, por sua vez, susten-
tou que naquele momento nem sequer conhecia
o conteúdo das caixas (f. 51/52 e 81/82). 

Rodrigo do Carmo Pereira descreveu a
estranha dinâmica dos fatos, ora dando a
entender que sabia do material que lhe estava
sendo enviado para revenda, ora negando o
conhecimento acerca do fato de que receberia
material ilícito para venda. Também afirmou que
os CDs vinham da pessoa de alcunha Marcus,
oriundos de Conselheiro Lafaiete, ao passo que
Dionísio sustentou que eram adquiridos de
camelôs em São Paulo; se não, vejamos: 

(...) que um rapaz de nome Marcus Resende,
da cidade de Conselheiro Lafaiete, havia
enviado para o depoente os CDs apreendi-
dos; que Marcus sabia que o depoente esta-
va desempregado naquela época e lhe disse
que lhe enviaria uma mercadoria para que ele
vendesse; que, entretanto, o depoente con-
seguiu arranjar um emprego e, sendo assim,
desistiu de vender os CDs enviados por
Marcus; (...) não teve tempo de avisar a
Marcus que não queria mais a mercadoria;
assim sendo, foi com o acusado até a
rodoviária de Tocantins para apanhar os CDs
e depois guardá-los para devolver a Marcus;
(...) que o acusado não tinha conhecimento
do conteúdo das caixas; (...) que iria
despachar os CDs daqui de Ubá para
Conselheiro Lafaiete (f. 81/82). 

(...) que Rodrigo pediu que o depoente apa-
nhasse na rodoviária os CDs, que foram
apreendidos, que vinham da cidade de São
Paulo; (...) afirma que os CDs não lhe perten-
ciam, sendo que apenas os transportava para
Rodrigo; (...) que, quando saiu da rodoviária,
se dirigia para a cidade de Ubá, momento em
que, vendo a Polícia, desviou o caminho para
a sua casa, quando então foi seguido e preso;
(...) que Rodrigo lhe disse que comprou os
CDs de camelôs em São Paulo (f. 51/52). 

Saliente-se, ainda, que, não soubesse o
apelante estar perpetrando conduta ilícita,
razão alguma teria para desviar de seu
caminho de casa ao avistar a viatura policial,
tendo ele próprio assumido tal circunstância,
conforme transcrição feita linhas acima. 

Por tais razões, tenho que está patente a
finalidade comercial do material apreendido
com o apelante Dionísio, valendo ressaltar
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ainda a enorme quantidade de CDs encontrada
em seu poder. 

Forçoso convir que as declarações de
Dionísio, bem como os relatos de Rodrigo, têm
por objetivo eximir ambos da responsabilidade
pelo ato perpetrado. 

Assim, importa salientar que o apelante,
ao manter no porta-malas de seu veículo oito-
centos e trinta CDs falsificados, adquiridos para
revenda, perpetrou conduta que se insere no
tipo penal descrito pelo art. 184, § 2º, do CP. 

Esse é posicionamento adotado por esta
Primeira Câmara Criminal: 

Violação de direito autoral. Fitas de vídeo fal-
sificadas, destinadas à locação. Absolvição.
Impossibilidade. Delito configurado. Conde-
nação mantida. - A locação de fitas de video-
cassete, reproduzidas sem a necessária
autorização da entidade competente, carac-
teriza o delito de violação de direito autoral,
enquadrável na figura do § 2º do art. 184 do
Código Penal, não aproveitando ao agente a
alegação de desconhecimento da falsificação,
se atuava na condição de proprietário de uma
videolocadora, sendo, portanto, responsável
pela aquisição dos produtos comercializados
pelo estabelecimento. Princípio da inter-
venção mínima ou ultima ratio. Inaplicabilida-
de ao caso concreto. A ‘pirataria’ prejudica
não só os direitos dos artistas e autores, mas
toda a indústria e o comércio legal, aumen-
tando ainda mais o desemprego, reduzindo o
recolhimento de tributos, além de macular a
imagem do Brasil no exterior, em detrimento,
pois, de toda a sociedade, devendo, então,
ser reprimida também penalmente. Suspen-
são condicional do processo. Descabimento
na fase recursal. Tendo sido criado para evitar
transtornos de um processo criminal, já
estando o processo findo e a sentença pro-
ferida, não há mais razão lógica ou jurídica
para a aplicação do sursis processual.
Prestação pecuniária. Proximidade do mínimo
previsto para a espécie, não havendo que se
falar em demasia. Manutenção. Recurso
conhecido e desprovido (Apelação Criminal nº
1.0223.99.030270-3/001 - Comarca de
Divinópolis - Primeira Câmara Criminal do

TJMG - Relator: Des. Gudesteu Biber - j. em
16.08.2005). 

Violação de direito autoral. Intuito de lucro.
Venda de CDs piratas. Absolvição monocrática
com base nos princípios da insignificância e da
intervenção mínima do Estado. Irresignação
ministerial. Autoria e materialidade compro-
vadas. Bem jurídico tutelado relevante.
Condenação. Substituição da pena privativa de
liberdade. Recurso provido (Apelação Criminal
nº 1.0024.00.034645-2/001, Comarca de Belo
Horizonte, 1ª Câmara Criminal do TJMG, Rel.
Des. Edelberto Santiago, j. em 09.11.2004).

Em relação à reprimenda aplicada ao ora
apelante, melhor sorte não o socorre. Apesar de
ter a defesa sustentado ofensa aos critérios
previstos nos dispositivos dos arts. 59 e 68 do
CP, vejo que a aplicação da pena pela douta
Magistrada observou estritamente as regras ali
contidas, estando a fundamentação utilizada a
autorizar sua fixação no quantum ali determina-
do, frise-se, pouco acima do mínimo legal, em
razão dos antecedentes ruins. 

Ademais, correta a majoração na segun-
da fase, já que o réu é reincidente específico,
ensejando a incidência da referida circunstân-
cia agravante. 

Em relação à última assertiva da
combativa defesa em suas razões recursais, ao
contrário do que ali se afirmou, a douta
Magistrada fixou o regime semi-aberto para o
cumprimento da reprimenda, e não o fechado,
não estando a merecer menor rigor, haja vista
tratar-se de réu reincidente. 

Ante o exposto, conheço do recurso
interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. 

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com a Relatora os
Desembargadores Sérgio Braga e Gudesteu
Biber. 

Súmula -  À UNANIMIDADE, NEGARAM
PROVIMENTO.

-:::-
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Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, na conformidade da
ata dos julgamentos e das notas taquigráficas,
EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2006.
- Ediwal José de Morais - Relator. 

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Ediwal José de Morais - Trata-
se de apelação criminal interposta em favor de
Mônica de Oliveira Nogueira dos Santos, ré
processada e condenada pela prática de furto
em concurso, delito apurado na Comarca de
Senador Firmino, neste Estado. 

Nos termos da denúncia recebida em
07.06.2004 (f. 49), a ré, em unidade de esforços
e desígnios com Eliana Rosário de Freitas, teria
subtraído para si, em 12.07.2002, vários
tapetes que ficavam na porta de entrada das
residências das vítimas. 

A apelante foi condenada nas sanções
do art. 155, § 4º, IV, do CPB, fixadas as penas
em 02 (dois) anos de reclusão, regime aberto, e
10 (dez) dias-multa, pelo valor mínimo legal,
operada a substituição da privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, sendo a primeira
consistente na prestação de serviços à comu-
nidade, e a segunda na limitação de fim de
semana. 

Inconformada, apela a defesa, requeren-
do a substituição da pena privativa de liberdade
por apenas uma restritiva de direitos (prestação
de serviços), ao argumento de que a cadeia
pública não possui condições de abrigar pre-
sença de uma mulher. Salienta, ainda, que a
apelante possui cinco filhos menores que depen-
dem de seus cuidados, uma vez que seu marido,
alcoólatra, não tem condições de fazê-lo. 

Opina a digna Procuradoria de Justiça
pela desclassificação do delito para modalidade
simples, uma vez que não restou devidamente
comprovada a participação da denunciada
Eliana Rosário de Freitas. 

FURTO QUALIFICADO - CONCURSO DE PESSOAS - AUTORIA - ÔNUS DA PROVA -
DECLARAÇÃO DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO - DIVISÃO DE TAREFAS - CO-AUTORIA -

CARACTERIZAÇÃO - PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE

Ementa: Apelação criminal. Furto. Autoria certa. Palavra da testemunha. Condenação mantida.
Substituição adequada. 

- Sendo seguro o reconhecimento exarado pela testemunha do furto, identificando os agentes
desde a fase do inquérito policial, impende manter a decisão condenatória, entendendo-se
como comprovada a autoria. 

- Para a configuração da co-autoria, não importa se houve a participação direta dos agentes em
cada ato de execução, podendo ocorrer a divisão das tarefas relevantes para se atingir o resul-
tado criminoso. 

- Adotadas medidas substitutivas dentre aquelas previstas em lei, observando-se os patamares
normativos, não há que se falar em excesso. 

Apelação desprovida. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0657.06.998715-1/001 - Comarca de Senador Firmino - Apelante:
Mônica de Oliveira Nogueira dos Santos - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais -
Relator: Des. EDIWAL JOSÉ DE MORAIS
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O recurso deve ser conhecido, não
existindo óbices a seu regular processamento. 

Tendo em vista a tese lançada pelo i.
Procurador de Justiça, analisarei todo o julga-
do. 

A materialidade está demonstrada pelo
boletim de ocorrência às f. 06/07, auto de
apreensão à f. 14, termo de restituição às f. 18,
25 e 29, avaliação à f. 37, além dos relatos das
testemunhas. 

Há, nos autos, ainda, prova suficiente de
autoria. 

Não se olvide que o ônus de provar a
negativa de autoria é da acusada, a teor do art.
156 do CPP, primeira parte, considerando que
os tapetes furtados foram apreendidos em sua
residência, não havendo justificativa plausível
para a posse dos mesmos. 

A propósito: 

Prova. Negativa de autoria. Seu desmentido pelo
acervo probatório. Conseqüente inversão do
onus probandi. - A negativa da autoria inverte o
ônus da prova, na forma prevista no art. 156,
primeira parte, do Código de Processo Penal
(TAMG, Ap.Crim. nº 287.983-0, 2ª Câm. Criminal,
Rel. Juiz Hyparco Immesi, j. em 23.11.99).

Furto. Réu preso na posse da res furtiva.
Negativa da autoria. Onus probandi da defesa.
- Se o réu for preso na posse da res furtiva, -
apresentando álibi negando a autoria do furto,
assume ônus de fazer prova inconteste dessa
alegação, sob pena de, não o fazendo, sua
negativa tornar-se um álibi incomprovado.
Recurso improvido. Sentença mantida (TAMG,
Apelação Criminal nº 344.793-4, Relator Juiz
Antônio Armando dos Anjos, j. em 23.04.2002). 

Crime contra o patrimônio. Apreensão da res
em poder do acusado. Inversão do ônus
probante. Ocorrência. - Em tema de delito
patrimonial, a apreensão da res em poder do
acusado gera a presunção de sua respon-
sabilidade e, invertendo o ônus da prova,
impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo
que a justificativa dúbia e inverossímil trans-
muda a presunção em certeza e autoriza o

desate condenatório (TACrim-SP, Apelação nº
1.294.053/7, 13ª Câmara, Relator Junqueira
Sangirardi, j. em 02.07.2002). 

Nesse sentido, o álibi da apelante em
relação à posse dos bens é frágil, especial-
mente porque as vítimas reconheceram os
tapetes como sendo de sua propriedade e
negaram, de maneira veemente, que o
tivessem dado à ré. 

Há, também, o depoimento seguro da
vítima Tarcísio de Oliveira Valente (f. 22/24),
que presenciou a ação da apelante, em concur-
so com a acusada Eliana. 

Sem embargo, nos delitos praticados na
clandestinidade, como foi o deste processo, a
palavra da vítima, testemunha presencial do
furto, é de especial relevo, nada havendo a
minorar a precisão das elucidações do especta-
dor, quando encontra respaldo, até mesmo lógi-
co, nas demais provas realizadas. 

Nesse sentido, já se decidiu: 

A autoria do delito evidenciada por depoimentos
de testemunhas de visu, seguros e coerentes,
não se queda, no sistema de livre convencimen-
to, diante de simples e obstinada negativa do
agente (TJRJ, Rel. Des. Enéas Machado Cotta,
RT 710/325). 

O depoimento de uma única testemunha pode
bastar para a condenação do réu, máxime se
suas declarações se coadunam com as da
vítima (TACrim-SP, Rel. Juiz Gonzaga
Franceschini, RJD 14/63). 

Sendo seguro o reconhecimento exarado
pela testemunha do furto, que teve contato direto
com as agentes, impende manter a decisão con-
denatória, entendendo-se como provada a autoria. 

O concurso de pessoas também restou
sobejamente demonstrado pela prova oral colhida,
ficando clara a unidade de propósitos das  agentes
para sucesso da empreitada criminosa, pois, para
configuração da co-autoria, não importa se houve
a participação direta dos agentes em cada ato de
execução, podendo ocorrer a divisão das tarefas
relevantes para atingir o resultado criminoso. 
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Conforme jurisprudência: 

Ao reconhecimento da co-autoria no crime de
roubo, não se reclama a participação efetiva
de cada agente em cada ato executivo, poden-
do haver repartição de tarefas (TACrimSP, Rel.
Juiz Di Rissio Barbosa, RJD 18:134). 

No concurso de agentes para prática do crime de
roubo, não há que se falar em participação de
menor importância, pois na co-autoria não há
necessidade do mesmo comportamento por
parte de todos, podendo haver divisão quanto
aos atos executivos relevantes para o objetivo
criminoso (TACrimSP, Rel. Juiz S. C. Garcia, RT
749:696). 

Não há como se pleitear a absolvição do réu pela
não-participação no evento criminoso, quando a
prova coletada nos autos mostra que, no
momento da sua consumação, permanecia ele a
distância, porém de atalaia, pronto para a cober-
tura em caso de imprevisto e, assim, mesmo não
desejando o resultado mais grave, deve ele
responder através do dolo eventual (TJMG, Rel.
Des. Gudesteu Biber, RTJE 93:273).

Para o recebimento da co-autoria no crime de
roubo, não se reclama a participação de cada
agente em todos os atos executivos, bastando
a realização de uma única tarefa para êxito da
empreitada criminosa. Quem se propõe a par-
ticipar de roubo, presentes todos os elementos
do tipo penal, assume também o risco de con-
correr para o latrocínio (RJTAMG 68:446). 

A associação para a prática de crime em que a
violência contra pessoa é parte integrante e fun-
damental do tipo torna todos os co-participantes
responsáveis pelo resultado mais gravoso, nada
importando a circunstância de ter sido a atuação
de um, durante a execução, menos intensa que
a de outro (TACrimSP,  RT 720/484).

Para a caracterização da co-autoria no concur-
so de pessoas, é necessária somente a colabo-
ração do agente para o deslinde da prática deli-
tuosa, inexigindo-se que todos os partícipes te-
nham consumado atos típicos de execução
(TRF, 1ª T., Rel. Juiz Oliveira Lima, RT 751/695).

Em relação à aplicação de duas penas
restritivas de direitos, segundo a qual se insurge a
apelante, esta decorre de expressa faculdade
legal (CP - art. 44, § 2º), pois a privativa superior a

um ano autoriza o julgador a eleger medidas
como as dispostas na sentença, sem que referido
entendimento possa ser imputado como incorreto. 

Dessa forma, adequada a substituição
operada, sem que possamos apontar erro ou
falta de técnica do julgado. 

Lado outro, embora valiosas as opiniões
em contrário, venho sustentando nesta colenda
Turma que a falta momentânea de vagas para o
cumprimento de pena no regime aberto, proble-
ma afeto aos demais Poderes, não pode pôr em
risco a segurança da sociedade e forçar o
Judiciário a criar regra não prevista em lei. 

Sobre o tema, destacamos os seguintes
ensinamentos: 

Não havendo o Poder Público diligenciado para
a construção de estabelecimentos destinados ao
regime aberto em todas as comarcas, juízos e tri-
bunais passaram a conceder a chamada ‘prisão-
albergue domiciliar’, transformada em verdadeiro
simulacro da execução da pena pela inexistência
de qualquer controle ou fiscalização na obediên-
cia das condições impostas. A prisão-albergue
domiciliar passou assim a ser forma velada de
impunidade, de que os juízes lançavam mão em
último recurso, na impossibilidade de o benefício
ser desfrutado em local adequado. A destinação
do condenado em regime aberto à residência
particular sem que haja qualquer controle ou fis-
calização por parte da Administração, como tem
ocorrido, significa a total impunidade pelo crime
praticado. A circunstância de, eventualmente,
não existir na comarca a Casa do Albergado não
quer dizer que o Estado deve deixar de executar
a pena privativa de liberdade regularmente apli-
cada. A prisão aberta é apenas um regime de
pena e, na falta de instalações adequadas ao
seu cumprimento, como solução provisória, o
condenado deve ser recolhido à cadeia pública
ou outro presídio comum, em local adequado, e
não deixado em inteira liberdade. A prisão-alber-
gue domiciliar somente é cabível nas hipóteses
do art. 117 da Lei de Execução Penal
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Execução penal. 10.
ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 429-430). 

O Plenário do STF decidiu que o benefício da
prisão-albergue só poderá ser deferido ao sen-
tenciado ‘se houver’, na localidade da execução
da pena, Casa de Albergado ou outro estabele-
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cimento que se ajuste às exigências legais do
regime penal aberto. A impossibilidade material
de o Estado instituir Casa de Albergado não
autoriza o Poder Judiciário a conceder a prisão-
albergue domiciliar fora das hipóteses contem-
pladas, ‘em caráter estrito’ no art. 117 da Lei de
Execução Penal. A norma legal consubstanciada
no art. 117 da Lei de Execução Penal instituiu
situações subjetivas de vantagem, que apenas
beneficiam aqueles sentenciados cujas
condições pessoais estejam nela previstas.
Constituindo regra de direito singular, torna-se
ela inextensível e inampliável a situações outras
que lhe sejam estranhas. As normas legais posi-
tivadoras do regime penal aberto revestem-se de
conteúdo programático e só incidirão plena-
mente, inclusive para efeito de deferimento do
benefício prisão-albergue, a partir do momento
em que se torne materialmente possível, com a
existência de Casa de Albergado ou de esta-

belecimento similar, a execução da pena nesse
regime (STF - RT 731:500). 

Dessa maneira, não assiste razão à
apelante ao requerer a modificação do que foi
decidido em primeira instância. 

Com essas razões, conheço do recurso
para negar-lhe provimento, mantendo intacta a
decisão combatida. 

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores William Silvestrini e Walter
Pinto da Rocha. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO. 

-:::-

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - INFRAÇÃO PENAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO -
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - AUDIÊNCIA PRELIMINAR - INTIMAÇÃO - ACUSADO EM
LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO - REMESSA À JUSTIÇA COMUM - INADMISSIBILIDADE

Ementa: Conflito negativo de competência. Intimação para audiência preliminar. Não-
localização do autor dos fatos. Remessa do feito à Justiça Comum. Impossibilidade. 

- Para a remessa dos autos que tramitam perante o Juizado Especial à Justiça Comum,
não basta a tentativa de intimação frustrada para a audiência preliminar, pois, somente se não
encontrado para citação, deve ser feita a remessa a fim de que se proceda à citação editalícia. 

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO N° 1.0000.06.433738-9/000 - Comarca de Ipatinga -
Suscitante: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Ipatinga -
Suscitado: Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal da Comarca de Ipatinga - Relator: Des. WALTER
PINTO DA ROCHA

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos e
das notas taquigráficas, EM DECLARAR A
COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITADO. 

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2006. -
Walter Pinto da Rocha - Relator. 

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Walter Pinto da Rocha - Trata-
se de conflito de competência suscitado pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal e da
Infância e da Juventude da Comarca de Ipatinga
em face da MM. Juíza de Direito do Juizado
Especial Criminal daquela mesma comarca.

Consta dos autos termo circunstanciado
de ocorrência lavrado em decorrência de
suposta prática da contravenção penal prevista
no art. 62 do Decreto-lei 3.688/41, tendo como
acusado Antônio Souza de Andrade e como víti-
ma Maria da Penha, f. 02/04. 
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O r. Juiz suscitado declinou de sua com-
petência através da decisão de f. 34, ao funda-
mento de que o autor não foi intimado para
comparecer à audiência por se encontrar em
local incerto e não sabido, motivo pelo qual,
ante a impossibilidade de citação pessoal,
remeteu os autos à Justiça Comum, em razão
do disposto no art. 66, parágrafo único, da Lei
9.099/95. 

Chegando os autos à Justiça Comum, o
ilustre Juiz, aduzindo que não chegou ainda ao
momento da citação e não havendo sequer
oferecimento da denúncia, remeteu os autos ao
Juizado Especial Criminal, considerando-o
competente para processar o feito. 

A MM. Juíza do Juizado determinou o
retorno do feito à Justiça Comum, f. 43. 

O ilustre Magistrado da Vara comum
manifestou novamente o entendimento de que
a competência seria do Juizado Especial, sus-
citando, então, o presente conflito negativo de
competência, remetendo os autos a este egré-
gio Tribunal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer de f. 54/57, opinou pelo reconheci-
mento da competência do Juiz suscitado. 

É o breve relatório. 

Conheço do conflito. 

Cinge-se o presente feito à controvérsia
instaurada em face da competência, pelo fato
de entender o Juízo suscitado que há necessi-
dade de citação por edital, enquanto o
Suscitante sustenta que, primeiramente, deve
haver denúncia e tentativa de citação e,
somente após esse procedimento, ser encami-
nhado o processo à Justiça Comum. 

Razão assiste ao r. Juiz suscitante. 

In casu, ocorreu uma tentativa frustrada
de intimação do autor do fato para uma audiên-
cia preliminar, pois não foi localizado, certifican-
do o digno oficial de justiça que ele se encon-

trava em local incerto e não sabido. Portanto,
não houve denúncia por parte do Ministério
Público, tampouco tentativa de citação do autor
do fato. 

Somente após o oferecimento da denún-
cia e tentativa de citação pessoal, é que se
remetem os autos à Justiça Comum, visto que,
sem a realização dos referidos atos, não se
pode falar em alteração da competência.

O parágrafo único do art. 66 da Lei
9.099/95, in verbis, trata da modificação da
competência:

Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no
próprio Juizado, sempre que possível, ou por
mandado. 
Parágrafo único. Não encontrado o acusado
para ser citado, o Juiz encaminhará as peças
existentes ao Juízo comum para adoção do
procedimento previsto em lei. 

Assim, apenas se autor do fato não for
encontrado para ser citado, os autos serão
encaminhados à Justiça Comum. Isso não
ocorreu no presente processo, havendo tão-
somente uma tentativa de intimação para
audiência preliminar, o que é bem diferente da
citação, ato através do qual o réu é chamado ao
processo, para se defender e tomar ciência da
acusação contra ele existente. 

A remessa dos autos ao Juízo comum,
ausentes as referidas providências - ofereci-
mento da denúncia e tentativa de citação -, fere
o princípio do juiz natural e a competência
absoluta determinada em razão da matéria,
pois nesta fase nem sequer existe ação penal
instaurada a legitimar a precoce manifestação
judicial, afastando a competência do Juizado
Especial.

Segundo entendimento enunciado pelo
Fórum Permanente de Juízes Coordenadores
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do
Brasil, “o processo só será remetido ao Juízo
Comum após a denúncia e a tentativa de
citação pessoal no Juizado Especial”
(Enunciado 12).
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Nesse sentido, já decidiu este Tribunal, v.g.: 

Conflito negativo de competência. Remessa
do processo ao Juízo comum por ausência de
intimação do denunciado para audiência pre-
liminar. Competência do Juizado Especial
Criminal. - A remessa precoce do feito para o
Juízo comum, por não ser encontrado o réu
quando da intimação para audiência prelimi-
nar, não afasta a competência do Juizado
Especial Criminal, pois somente se não
encontrado para citação o processo
prosseguirá na Vara Criminal comum, ante a
necessidade de citação por edital. Declarada
a competência do Juiz suscitado (TJMG, 4ª
Câmara Criminal, Confl. de Competência nº
2.0000.00.511878-5/001, Rel. Des. Ediwal
José de Morais, j. em 21.09.05).

Conflito negativo de jurisdição. Intimação para
audiência preliminar. Não-localização do
autor do fato. Remessa do feito para a Justiça
Comum. Inadmissibilidade. Competência do
Juizado Especial Criminal. - A simples tentati-
va de intimação do autor do fato para a
audiência preliminar, por si só, não tem o
condão de modificar a competência. Se não
foi ofertada denúncia nem houve frustrada
citação do autor, não há falar em afastamento
da competência do Juizado Especial Criminal
(TJMG, 1ª Câmara Criminal, Conflito de
Competência n° 1.0000.05.427650-6/000,
Rel. Des. Gudesteu Biber).

Ementa: Processual penal. Conflito de com-
petência. Termo circunstanciado de ocorrên-
cia. Intimação para audiência preliminar.
Inocorrência. Alteração de competência.
Descabimento. - Descrevendo o termo
circunstanciado de ocorrência a possível
ocorrência da infração contida no art. 309 do
CTB, tem-se que a frustração da intimação do
acusado para realização da audiência prelim-
inar prevista no art. 72 da Lei 9.099/95 não
tem o condão de deslocar a competência do
feito, pois, além de não ter aquele ato de
comunicação processual a natureza de
citação, nesta fase nem sequer existe ação
penal instaurada, a legitimar a precoce mani-
festação judicial afastando a competência do
Juizado Especial (TJMG, Confl. de
Competência nº 480778-5, 5ª Câmara
Criminal, Rel. Des. Antônio Armando dos
Anjos, j. em 19.04.05).

Pelo exposto, declaro competente para o
julgamento do feito o r. Juízo suscitado, o Juizado
Especial Criminal da Comarca de Ipatinga.

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Eli Lucas de Mendonça e
Ediwal José de Morais. 

Súmula - DECLARARAM A
COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITADO. 

-:::-

ROUBO QUALIFICADO - EMPREGO DE ARMA - DOLO - ANIMUS FURANDI - DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME PARA HOMICÍDIO - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE - AUTORIA

- PROVA - CONDENAÇÃO - ARMA IMPRÓPRIA - POTENCIAL
OFENSIVO - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - IRRELEVÂNCIA

Ementa: Apelação. Roubo. Incompetência do Juízo. Desclassificação para crime contra a vida.
Impossibilidade. Prova da autoria e materialidade. Condenação mantida. Uso de arma branca.
Configuração.

- Havendo nítido interesse patrimonial quando das agressões contra a vítima, o crime é contra
o patrimônio e não contra a vítima. 

- Sendo demonstrado inequivocamente o poder vulnerante da arma utilizada no crime, impe-
rioso se torna o reconhecimento da causa de aumento de pena. 
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- Quando a prova é hábil e suficiente em relação à autoria e à materialidade, não existindo
excludentes, a condenação é medida que se impõe. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0024.04.318419-1/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Adriana
Cardoso de Moura - Apelados: Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Luzia Rocha Gonçalves,
Assistente do Ministério Público - Relator: Des. ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, na conformidade da
ata dos julgamentos e das notas taquigráficas,
EM REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR
PARCIAL PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2006. -
Alexandre Victor de Carvalho - Relator. 

Notas taquigráficas 

Produziu sustentação oral, pela
Assistente do Ministério Público, o Dr. Felipe
Martins Pinto. 

O Sr. Des. Alexandre Victor de Carvalho
- 1 - Relatório: 

Descrevem os autos que a apelante
Adriana Cardoso de Moura foi processada pela
Justiça Pública como incursa nas iras do art.
157, caput, c/c o art. 61, II, h, do Código Penal,
por ter, no dia 19 de fevereiro de 2004, por volta
de 15 horas, no interior do apartamento nº 402,
localizado na Rua Santos Barretos, n° 42,
Bairro Santo Agostinho, nesta Capital, subtraí-
do, mediante grave ameaça e violência, exerci-
da com uma tábua de bater carne, contra a víti-
ma Luzia Rocha Gonçalves, a importância de
R$ 200,00 e um telefone sem fio. 

Consta que a vítima anunciou em um jor-
nal que precisava de empregada. A acusada viu
o anúncio e ligou para a vítima, apresentando-se
como Cida, conseguindo o emprego, após nego-
ciações. Assim, no fatídico dia, a vítima se
encontrava no seu quarto a rezar, quando foi sur-
preendida pela acusada, que desferiu pancadas
na parte posterior de sua cabeça, com uma
tábua de bater carne, e ainda veio a fraturar-lhe

o ombro com as pancadas. A vítima desmaiou e a
acusada revirou todo o apartamento, deixando-o
após a subtração dos bens alhures citados. 

Alegações finais do Ministério Público,
requerendo a procedência da denúncia, e da
defesa pugnando por sua improcedência. 

A sentença guerreada, julgando consis-
tente o conjunto probatório, condenou a acusa-
da no art. 157, § 2°, I, do CP, às penas de oito
anos de reclusão, e dez dias-multa, a ser
cumprida em regime fechado. 

Inconformada, apela a ré, pugnando pela
absolvição, ao argumento da ausência de
provas da materialidade e da autoria. Requer,
alternativamente, a desclassificação do crime
para lesão corporal leve e, ainda, pelo decote
da majorante do uso de arma e da agravante de
crime praticado contra idoso, ante a ausência
de prova da idade da vítima. Por fim, reitera os
pedidos constantes de suas alegações finais,
tratando-se dos mesmos agora expostos, com
exceção do pedido de nulidade do feito por
incompetência do Juízo, por entender que na
verdade houve crime contra a vida - tentativa de
homicídio. 

Devidamente intimado, o Parquet apre-
sentou as respectivas contra-razões. 

A Procuradoria de Justiça, através do
parecer da lavra do ilustre Procurador Mário
Drummond da Rocha, opina para que seja
negado provimento ao recurso. 

Oportunizada vista à Assistente de
acusação, esta se manifestou pelo desprovi-
mento do recurso. 

É o relatório. 

2 - Conhecimento: 
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Conheço do recurso, por preencher os
pressupostos legais. 

3 - Preliminares da defesa: 

3.1 - Incompetência do Juízo: 

Suscita a il. defesa preliminar de nulidade
do feito por incompetência do Juízo, devendo o
mesmo ser remetido ao eg. Tribunal do Júri, por
se tratar de crime contra a vida - tentativa de
homicídio. 

Razão não lhe assiste. 

Nada há nos autos que confirme que a
intenção da apelante era matar a vítima, mas
sim de que a mesma tinha interesse em se
apropriar do patrimônio daquela, uma vez que,
depois das agressões perpetradas contra a víti-
ma, com uma tábua de carne, a ré vasculhou
toda a casa à procura de bens patrimoniais,
como jóias, dinheiro e outros, conforme se vê
do laudo de vistoria de f. 61/78. Após isso, fugiu
da residência da vítima, levando consigo R$
200,00 e um aparelho de telefone sem fio, tran-
cando a vítima em sua própria casa. 

Dessa forma, evidente se encontra nos
autos que o fim da apelante era realmente o de
subtrair bens da vítima, no que efetivamente
logrou êxito, sendo, dessarte, impossível se
falar na desclassificação do crime de roubo
para o de tentativa de homicídio. 

Por tais motivos, rejeito a preliminar. 

3.2 - Observância aos arts. 59 e 68 do CP: 

Ainda, pelo teor das razões recursais,
depreende-se que a defesa suscita preliminar
de nulidade da sentença por haver ofensa aos
critérios dos arts. 59 e 68 do CP. 

Razão não lhe assiste, pois a pena-base
foi fixada rigorosamente, examinando-se as cir-
cunstâncias judiciais, e, por serem algumas
desfavoráveis, a pena foi fixada acima do míni-
mo legal. 

O critério trifásico foi obedecido rigorosa-
mente, fixando-se, inicialmente, a pena-base,
após examinadas as circunstâncias atenuantes
e agravantes e, por último, as causas de
aumento de pena. 

Assim, por nada ver na sentença que a
macule, rejeito também esta preliminar. 

A Sr.ª Des.ª Maria Celeste Porto -
Acompanho o Relator. 

O Sr. Des. Hélcio Valentim - De acordo
com o Relator. 

O Sr. Des. Alexandre Victor de Carvalho
- 4 - Mérito: 

No mérito pugna a defesa pela
absolvição por ausência de provas de autoria e
materialidade. 

A meu ver, a materialidade do delito é
inconteste e está evidenciada nos autos através
do boletim de ocorrências de f. 08/09, e do
laudo de vistoria de f. 61/78, bem como pela
prova oral colhida, além do laudo de f. 57, o
qual constatou as lesões sofridas pela vítima,
sendo esses elementos idôneos e suficientes
para se mostrar a materialidade do delito. 

Do mesmo modo, apesar do louvável
esforço da d. defesa, tenho que a tese abso-
lutória não merece acolhimento. Contra-
riamente ao que alega a apelante, entendo que
as provas colacionadas aos autos são mais do
que suficientes a revelar a autoria do delito. 

A apelante Adriana, ao ser ouvida na de-
legacia, confirmou a agressão causada na víti-
ma, porém alega que assim agira porque foi
primeiramente agredida por aquela, tendo ape-
nas se defendido. Negou também a subtração
de qualquer importância ou bem da residência
da vítima. No entanto, informou que forneceu
nome incorreto à vítima e, como referência, deu
o telefone de sua própria casa, e, fazendo-se
passar por Magda, deu referências boas de sua
própria pessoa, f. 30. 
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Em juízo manteve sua negativa, esclare-
cendo detalhadamente como ocorreram os
fatos. Alegou que não tinha mais interesse em
trabalhar para a vítima, tendo esta lhe solicitado
que fosse até a padaria primeiro; quando
chegou, foi agredida pela vítima com uma
tesoura no pescoço, tendo usado a tábua de
bater carne somente para se defender. Após
sua agressão, a vítima ficou caída ao chão.
Assim, juntou seus pertences e foi embora e
não levou a chave da casa e nenhum objeto da
vítima (f. 96). 

Todavia, a versão apresentada pela ré
não restou demonstrada nos autos, pois,
havendo ela alegado que fora agredida pela
vítima, agindo assim em legítima defesa,
incumbia-lhe comprovar sua causa excludente
de ilicitude, a qual não restou comprovada. 

Ademais, seria pouco provável que a víti-
ma, uma senhora idosa, com 87 anos de idade,
fosse agredir uma moça de 32 anos de idade,
pegando esta de surpresa, mesmo porque cons-
ta nos autos que a vítima é portadora da doença
artrose, tendo dificuldades para se locomover.

A vítima Luzia Rocha Gonçalves
declarou que anunciara no jornal Balcão, solici-
tando uma empregada doméstica, tendo a ré
comparecido na sua residência, dizendo-se
chamar Cida, a qual, inclusive, deu um número
de telefone para a vítima pegar referência. No
entanto, foi ela própria - a ré - quem deu as
informações, uma vez que o telefone era de sua
casa. Na audiência, a vítima reconheceu Cida
como a ré ali presente, que, na verdade, se
trata de Adriana. 

Ainda informou a vítima que, na hora do
café, ao tomar este, sentiu um gosto diferente,
fazendo arderem os lábios, não o tendo toma-
do. Posteriormente, veio a ser agredida pela
vítima, assim narrando: 

... como de costume, começou a rezar o terço.
Quando estava, por volta das 13 horas, no
segundo mistério, sentiu duas pancadas no
alto da cabeça. Virou-se e viu, ao seu lado, a
acusada presente. Perguntou-lhe o que esta-
va acontecendo, e a ré, fria, sem mover um

músculo da face, ordenou-lhe não gritasse e,
em seguida, desferiu outras pancadas, com
uma tábua de bater carne na testa e no rosto
da declarante, além de golpeá-la também no
ombro, o que lhe ocasionou uma fratura na
clavícula. Com os golpes sofridos no rosto, a
depoente também quebrou o nariz. A
depoente caiu no chão. (...) Foram roubados
da declarante R$ 250,00 em dinheiro e um
telefone sem fio. O dinheiro estava no bolso
do vestido da depoente (f. 160/162). 

Esclareceu ainda a vítima que solicitou ao
porteiro retirar o dinheiro no banco para ela e a ré
viu quando o porteiro lhe entregou o dinheiro. 

As agressões sofridas pela vítima, bem
como a bagunça feita em sua casa pela ré à
procura de bens materiais, foram comprovadas
pela prova testemunhal colhida, pois as teste-
munhas estiveram no local e comprovaram que
todos os cômodos, bem como armários e gave-
tas, estavam revirados. Aliás, é isso que
demonstra o laudo pericial de f. 61/78. 

A testemunha Ricardo Eugênio Perez, f.
140/141, confirmou que fazia serviços particu-
lares para a vítima e que no dia 19.02.04 ali
esteve, sendo que, quando a vítima lhe abriu a
porta, a ré se escondeu atrás dela, informando
que Luzia lhe disse que a ré ali pernoitara. 

In casu, tenho que as declarações da víti-
ma aliadas às demais provas colhidas, tanto
testemunhal como pericial, são hábeis, idôneas
e merecedoras de credibilidade a ponto de se
manter o édito condenatório proferido na instân-
cia singular. 

Que a vítima foi agredida fisicamente é
fato notório nos autos, pois houve inclusive con-
fissão. Ademais, os laudos de f. 57, 61-78,
declarações da vítima e depoimentos teste-
munhais são uníssonos nesse sentido, uma vez
que as testemunhas ouvidas viram a vítima
caída no chão de seu apartamento, toda
ensangüentada, sendo inclusive apreendida a
tábua de bater carne, a qual serviu de instru-
mento para a agressão contra a vítima. 
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Ademais, no tocante à autoria, esta é
cristalina, ante até mesmo a própria confissão
da ré e pelas declarações da vítima. 

A apelante alega a seu favor a inexistên-
cia de subtração patrimonial, devendo o crime
ser desclassificado para lesão corporal. Porém,
razão nenhuma lhe assiste, pois tenho que no
caso em apreço a palavra da vítima no tocante
à subtração é de crucial importância, pois ela foi
firme e categórica ao dizer que havia certa
importância em dinheiro em seu bolso, a qual
foi subtraída pela ré no momento das
agressões. E, frise-se, que o porteiro do prédio
confirmou que fazia serviços particulares para a
vítima e que, no dia dos fatos, a ré o viu con-
versando com a vítima. 

Dessa forma, inviável o pleito desclassifi-
catório da aguerrida defesa, pois estou conven-
cido do animus furandi imbuído na conduta da
apelante, que, aliás, diga-se de passagem,
encontra-se denunciada por outro crime, por
fato semelhante a este, ou seja, passar-se por
empregada doméstica com uso de nome falso,
para ter acesso à casa da vítima e, posterior-
mente, ali subtrair seus pertences. 

Do exame de tudo que foi trazido aos autos,
sobressai que o delito efetivamente foi praticado
pela apelante, tratando-se realmente de crime de
roubo, devendo ser mantida a condenação. 

E, mesmo diante da negativa judicial de
Adriana, caberia a ela o ônus de comprovar que
agira em legítima defesa, mesmo porque, ante
a prova colhida, demonstrou-se cabalmente a
intenção de subtração na conduta da agente. 

Por fim, pugna a ilustre defesa pelo
decote da majorante do uso de arma e também
da agravante pelo fato de o crime ter sido
cometido contra velho. 

Mais uma vez razão não lhe assiste, uma
vez que, muito embora não tenha havido laudo
de eficiência na tábua de bater carne, seu poder
vulnerante restou evidenciado pelas lesões
sofridas pela vítima, a qual foi covardemente
agredida, sofrendo várias fraturas, dentre as

quais: fratura no nariz e nos ossos cervicais,
além de concussão cerebral e ferimento no
couro cabeludo (v. laudo de f. 57). 

Assim, indubitável seu real poder ofensivo,
devendo ser mantida referida majorante, pois,
quando o poder vulnerante do objeto é explícito
nos autos, prescinde-se de laudo pericial. 

E, no tocante à agravante de crime prati-
cado contra velho, melhor sorte não socorre à
defesa, pois, pelos documentos constantes dos
autos, a vítima contava quando do crime 87 anos
de idade, sendo o suficiente para se reconhecer
referida agravante. Ademais, no boletim de ocor-
rência consta que a mesma nasceu no dia
25.08.1916, sendo este documento idôneo o
suficiente para reconhecer esta agravante. 

Ainda, todas as testemunhas ouvidas
confirmam a senilidade da vítima. 

Com efeito, a referida agravante deve ser
mantida. 

No tocante à pena-base fixada em
primeira instância, vejo que não merece refor-
ma. A pena-base foi fixada acima do mínimo
legal por haver circunstâncias judiciais que a
desfavorecem, tais como a culpabilidade, os
motivos, as circunstâncias e as conseqüências
do delito, justificando a fixação acima do pata-
mar mínimo legal. 

Todavia, no que se refere ao quantum de
aumento pela agravante do crime ter sido
cometido contra velho, entendo que deve ser
reduzido, pois tenho entendimento de que a
majoração pelas agravantes, bem como a
redução pelas atenuantes, deva ser de 1/6. Por
tal motivo, entendo necessária a redução da
pena na segunda fase de aplicação da pena. 

O aumento de 1/3 pela majorante do uso
de arma restou fixado no mínimo legal, e, ao
contrário do alegado pela defesa, não foi exa-
cerbado, uma vez que no mínimo. 

Assim, mantenho a pena-base em cinco
anos de reclusão. Majoro-a em 1/6 pela agra-
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vante alhures citada, passando a pena provisória
para cinco anos e dez meses de reclusão. Por
último, a aumento em 1/3, pelo uso de arma
imprópria, finalizando sua reprimenda em sete
anos, nove meses e dez dias de reclusão. 

Ante o quantum da reprimenda final,
altero o regime prisional para o semi-aberto, por
ser a acusada primária. 

A pena de multa permanece inalterada, por
ter sido fixada no mínimo na r. sentença singular. 

5 - Conclusão: 

Com essas considerações, rejeito as pre-
liminares e dou provimento parcial ao recurso,
apenas para reduzir a pena da apelante e
alterar o regime de cumprimento da pena, man-
tendo os demais termos da r. decisão objurga-
da por seus próprios e jurídicos fundamentos. 

É como voto. 

Custas, ex lege. 

A Sr.ª Des.ª Maria Celeste Porto -
Acompanho o Relator. 

O Sr. Des. Hélcio Valentim – Sr.ª
Presidente, acompanho o eminente
Desembargador Relator e o faço porque o fato
de o crime ser cometido contra velho não pode,
em razão da idade da pessoa, elevar a pena.
Parece-me que o resultado da ação dirigida
contra alguém menos ou mais velho é reflexo
direto da culpabilidade e não pode por isso, ou
somente por isso, justificar a elevação da pena.
Se o Juiz quisesse fazê-lo considerando a
idade da vítima, deveria tê-lo feito no exame da
culpabilidade; o que me parece muito mais
reprovável é a conduta, pois quanto mais velha
mais incapaz de defender-se é a pessoa. Com
essas singelas considerações, justifico o meu
posicionamento; estou acompanhando integral-
mente o voto proferido pelo eminente
Desembargador Relator. 

Súmula - REJEITARAM AS PRELI-
MINARES E DERAM PARCIAL PROVIMENTO.

-:::-

ESTELIONATO - TALÃO DE CHEQUES - CARTEIRA DE IDENTIDADE - FRAUDE
- TIPICIDADE - ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CONFISSÃO

- DELAÇÃO - PROVA - CONDENAÇÃO

Ementa: Apelação criminal. Estelionato. Uso de cheques e identidade com mudança de
fotografia. Confissão e delação. Condenação. 

- Não há chance absolutória para o agente tido como idealizador do estelionato, que altera sua
carteira de identidade, nela inserindo fotografia de seu comparsa, a quem cede talonário de
cheques, fatos confirmados por confissão e delação (policial e judicial) dos outros criminosos,
além do testemunho do irmão de um deles, presente quando da combinação da trama. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 2.0000.00.446035-7/000 - Comarca de Belo Horizonte - Apelantes:
1º) Washington Moreira Vilas Novas; 2º) Rafael Santana Nepomuceno - Apelado: Ministério Público do
Estado de Minas Gerais - Relator: Des. WILLIAM SILVESTRINI 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, na conformidade da
ata dos julgamentos e das notas taquigráficas,

EM DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTAA PUNI-
BILIDADE DOS APELANTES APENAS EM
RELAÇÃO AO ESTELIONATO TENTADO,
ESTENDER OS EFEITOS DO JULGADO AO
CO-RÉU SAULO MARTINS RIBEIRO E DAR
PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS. 
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Belo Horizonte, 1º de novembro de 2006.
- William Silvestrini - Relator. 

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. William Silvestrini - Apelações
interpostas por Washington Moreira Vilas Novas
e Rafael Santana Nepomuceno, inconformados
com a r. sentença condenatória de f. 224/237,
que julgou procedente a denúncia, subme-
tendo-os às sanções do art. 171, c/c o 71 do
Código Penal, aplicando a cada um as penas
de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime
aberto, e 11 dias-multa, pelo mínimo legal,
sendo-lhes concedidas as benesses do art. 44. 

Narra a denúncia que, no dia 06.03.99,
por volta das 11h, compareceram os denuncia-
dos Saulo e Washington no estabelecimento
comercial Eberauto Acessórios e Peças Ltda.,
onde efetuaram compras de equipamentos de
som automotivo, apresentando, como forma de
pagamento, dois cheques no valor de R$
715,00 cada um. Saulo apresentou a carteira de
identidade adulterada de Rafael com a sua
própria fotografia, sendo que Rafael se encon-
trava nas proximidades do local. 

Com o mesmo modus operandi, Saulo e
Washington adentraram o estabelecimento
comercial Multi Auto Ltda. com a finalidade de,
novamente, efetuar compras de equipamentos
de som automotivo. Ocorre que o funcionário,
suspeitando da conduta dos agentes, acionou a
Polícia Militar, que logrou êxito em prendê-los
em flagrante delito. 

O feito teve tramitação normal, e os sen-
tenciados foram regularmente intimados da r.
sentença (f. 266/267 e 276/278). 

Em suas razões recursais de f. 241/245,
o apelante Washington quer absolvição por
insuficiência probatória, alegando inexistência
de crime; alternativamente, seja a pena de
reclusão substituída pela de detenção, e esta
por multa, ou a concessão do sursis. 

Às f. 254/255, em suas razões recursais,
o apelante Rafael quer absolvição. 

Contrariedade às f. 270/274, em óbvia
infirmação, indo os autos à Procuradoria-Geral
de Justiça, que exarou o r. parecer de f.
283/286, pelo desprovimento. 

Esse, resumidamente, é o relatório. 

Conheço dos recursos, estando pre-
sentes os pressupostos de sua admissibilidade
e processamento, inclusive quanto à ade-
quação e tempestividade. 

Preliminarmente: 

A renúncia do ex-mandatário do co-réu
Saulo (f. 200) foi regularmente processada,
conforme diligências de f. 214 e 298 e expe-
dientes de f. 215/220 e 305/306. 

Constato - de ofício - que há prescrição
da pretensão punitiva do Estado, subseqüente
à condenação, mas apenas do segundo crime
de estelionato (tentativa contra a Multi Auto). 

Ocorre que, entre a data de publicação
da r. sentença (08.05.2003, f. 238) e a data de
recebimento da denúncia (04.08.1999, f. 74),
passaram-se mais de 3 anos. 

Dada a ficção jurídica do crime continua-
do (art. 71), a pena carcerária dos denunciados
foi estabelecida acima de um ano de reclusão,
mas, nos termos do art. 119 do Estatuto
Repressivo, para fins prescricionais conside-
ram-se as sanções isoladas previstas para cada
um dos dois estelionatos, as quais, in casu,
foram de apenas nove meses (para Saulo) e
seis meses (para Washington e Rafael). 

Assim, sem recurso acusatório, acha-se
prescrita a pretensão punitiva do Estado em
relação à tentativa de estelionato contra a Multi
Auto, a teor dos arts. 109, VI, e 110, §§ 1º e 2º, do
Estatuto Repressivo, sabendo-se que a pena
pecuniária segue a sorte da reclusiva, nos termos
do inc. II do art. 114 do mesmo diploma legal. 

Mérito (quanto à 1ª infração): 

A materialidade delituosa não é objeto de
controvérsia, apresentando-se induvidosa ante
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os autos de apreensão (f. 17 e 36) e restituição
(f. 37, 46 e 48), laudo pericial de avaliação (f.
82/83), comunicação de serviços de f. 12/14,
coleta de material gráfico de f. 20/26, perícia
dactiloscópica (f. 180/183), perícia documen-
toscópica (f. 185/190) e APF de f. 6/10. 

Dada a prescrição da segunda infração
(contra a Multi Auto), só nos resta examinar a
primeira (consumada, contra a Eberauto). 

Noto que os acusados Saulo (hoje viven-
do nos USA) e Washington, por ocasião do fla-
grante, são confessos e delatam o 2º apelante
Rafael, como pode ser visto às f. 8/10, detalhan-
do toda a trama criminosa, confirmando a con-
sumação da primeira infração, valendo-se de
talonário de cheque e carteira de identidade do
2º apelante, depois de adulterá-la, dizendo que
o próprio Rafael cuidou da adulteração, colo-
cando nela uma fotografia do confitente Saulo. 

Enquanto Saulo e Washington agiam nos
estabelecimentos comerciais-vítimas, o 2º
apelante Rafael “ficou às espreitas” (f. 9). 

Quando dos interrogatórios, Saulo e
Washington outra vez confessaram a prática
delituosa e, mais uma vez, delataram o 2º
apelante Rafael (f. 101 e 103), que negou qual-
quer envolvimento (f. 102), mas, de forma tími-
da, insegura e nada convincente, sabendo-se
da força probatória da delação: 

... inegável o valor probatório da acusação de
co-réu que, sem procurar exculpar-se, incrimi-
na frontalmente seu comparsa (...) as declara-
ções de co-réus têm valia probatória, máxime
se eles também confessaram estar envolvidos
no crime, não procurando se eximirem das
suas responsabilidades (...) constitui princípio
de prova lógica que a imputação de co-réu
vale como prova quando ele, confessando sua
participação no delito, aponta a de seu com-
parsa (RT 681/376 e 561/376). 

Prova. Delação. Co-réu que, sem procurar
exculpar-se, incrimina frontalmente seu com-
parsa. Valor probatório reconhecido.
Declaração de votos (RT 668/311). 

A delação do co-réu, admitindo sua partici-
pação no delito, não procurando inocentar-se

e apontando, ainda, a culpa do comparsa,
mostra-se como importante elemento pro-
batório (RJDTACrim 31/247). 

Prova. Declaração de co-réu que também
assume sua responsabilidade na prática deli-
tiva. Validade (...) A delação de co-réu que
também assume sua responsabilidade na
prática delitiva é válida como prova de parti-
cipação do agente (RJDTACrim 22/323). 

Delação. Declaração de co-réu que também
se incrimina. Valor (...) A declaração de co-réu
que, sem negar sua responsabilidade, incri-
mina também o acusado no delito, merece
credibilidade (RJDTACrim 22/131). 

Como se não bastasse, a testemunha
Pedro, comerciário, reconheceu o acusado
Saulo como sendo aquele que esteve na loja
Eberauto, efetuando a compra detalhada na 1ª
infração. Saulo estava acompanhado de
Washington, confundido pela testemunha como
se fosse o Rafael (f. 146). 

E mais: o detetive condutor, Rogério,
confirmou a atuação decisiva dos três acusa-
dos, dizendo que os flagrados Saulo e
Washington confessaram e delataram o 2º
apelante Rafael, que conseguiu evadir-se (f. 6/7
e 147). Dito relato também merece destaque: 

Prova testemunhal. Depoimento de policial.
Prestabilidade. - Inexiste razão para desa-
creditar testemunha por pertencer aos
quadros policiais, especialmente se seu testi-
go é prestado de forma segura e coerente
com os demais elementos colhidos e não se
vislumbra intenção de prejudicar gratuita-
mente o acusado (Ap 1.040.977, TACrimSP,
2ª Cam., Rel. Osni de Souza,  j. em
20.03.1997). 

Prova testemunhal. Depoimento de policial.
Eficácia. - A palavra de policial tem o mesmo
valor que a de outra testemunha qualquer,
devendo-se presumir que ele age no cumpri-
mento do dever e nos limites da legalidade,
não havendo razão alguma para tachá-la de
suspeita, ainda mais quando nada existe nos
autos que a possa comprometer, merecendo,
por isso integral credibilidade (Rev. 316.072,
TACrimSP, 2º Grupo de Câmaras - Rel.
Deviene Ferraz, j. em 29.09.1998). 
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O depoimento de policiais constitui prova de
valor a embasar decreto condenatório, mor-
mente quando corroborado pelos fatos colhi-
dos por conjunto probatório robusto e extreme
de dúvidas (RDJ 16/306). 

O veículo usado para depositar e trans-
portar os bens adquiridos pertencia a
Washington, e Rafael tinha uma cópia de suas
chaves. 

A mercadoria adquirida da Eberauto foi
entregue ao 2º apelante Rafael, que a levou ao
Passat (f. 7 e 147). 

Derrubando de vez a tese angelical de
Rafael, temos as declarações de Alessandro,
irmão do acusado Saulo, dizendo ter presencia-
do a combinação criminosa dos três denuncia-
dos, dando detalhes (f. 161). A trama foi engen-
drada na casa da testemunha. 

Bem que o 2º apelante se esforçou para
demonstrar um possível furto de seus docu-
mentos (f. 118/119, 160 e 162/163), mas, d.v., a
prova oral coletada não dá margem a dúvidas,
vendo-se que até mesmo a testemunha Celso
Vidal (por ele arrolada) o desmente quanto à
possível data do desaparecimento de seus do-
cumentos.

Como bem disse a i. Juíza sentenciante, os
três denunciados agiram em conjunto, e Rafael foi
quem planejou meticulosamente o delito. 

A fraude restou claramente demonstrada,
tendo sido ludibriada a boa-fé da vítima, cujo
empregado foi induzido a erro, tratando-se efe-
tivamente de estelionato, pouco importando se
emitidos cheques pós-datados, que foram assi-
nados “aos olhos” do empregado Pedro (f. 7 e
149), com exibição de cédula de identidade
falsa, nos termos do laudo pericial documen-
toscópico de f. 185/190. 

Os experts do Instituto de Criminalística
garantiram que houve “...ruptura da plastifi-
cação do referido documento, seguido da
supressão da fotográfica primitiva, aposição da
atual e nova plastificação...” (f. 189). 

O desejado privilégio também foi acer-
tadamente rechaçado pela i. Juíza. Dada a si-
tuação de pobreza de nossa sofrida Nação, os
bens lançados na nota fiscal da Eberauto (f. 47)
são de luxo, e o seu valor (R$ 1.430,00) corres-
pondia, na ocasião dos fatos, a 11 salários mín-
imos.

Sobre a dosimetria das penas (rela-
cionadas tão-só quanto à infração consumada),
os apelantes não têm do que se queixar, já que
fixadas no mínimo legal. 

Dada a prescrição da segunda infração
(tentativa), a capitulação criminosa para os três
denunciados passa a ser a do art. 171, caput,
do Código Penal, ou seja, excluído o art. 71. 

As penas de cada condenado passam a
ser tão-só aquelas fixadas na r. sentença para o
estelionato consumado contra a Eberauto,
mantidos o regime aberto e as benesses do art.
44 do Codex, afastada a possibilidade de sursis. 

O co-réu Saulo deveria cumprir a pena
carcerária no regime semi-aberto, dada a sua
reincidência, mas, sem recurso acusatório,
estamos limitados pelo princípio ne reformatio
in pejus.

O 2º apelante Rafael, tido como o “cabe-
ça” do trio criminoso, merecia penas maiores.
Entretanto, a i. Juíza estendeu-lhe circunstância
legal atenuante a que não fez jus porque não
confessou, contando com a inércia do Promotor
de Justiça, que não apelou. 

Ante tais fundamentos, acolhendo em
parte o r. parecer da ilustre Procuradora de
Justiça, dou parcial provimento aos recursos.
De ofício, com efeito extensivo ao co-réu Saulo,
declaro prescrita a pretensão punitiva do
Estado em relação à 2ª infração (tentativa de
estelionato contra a Multi Auto), mantendo a
condenação, as penas aplicadas e demais dis-
posições da r. sentença pelo estelionato con-
sumado praticado contra a empresa Eberauto. 

Custas, pelos apelantes. 
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Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Walter Pinto da Rocha e Eli
Lucas de Mendonça. 

Súmula - DECLARARAM, DE OFÍCIO,
EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELANTES

APENAS EM RELAÇÃO AO ESTELIONATO

TENTADO, ESTENDERAM OS EFEITOS DO

JULGADO AO CO-RÉU SAULO MARTINS

RIBEIRO E DERAM PROVIMENTO PARCIAL

AOS RECURSOS.

LATROCÍNIO - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - DELAÇÃO - PROVA - CONDENAÇÃO - CO-AUTO-
RIA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INAPLICABILIDADE

Ementa: Penal. Processo penal. Latrocínio. Confissão extrajudicial. Delação. Autoria demonstrada.
Desclassificação para furto. Impossibilidade. Participação em delito menos grave. Não-ocorrência. 

- A delação de comparsa que não se exime de responsabilidade, somada à confissão extraju-
dicial do acusado, torna certa sua participação no delito. 

- Para a caracterização do latrocínio não há necessidade de que o agente seja o autor da vio-
lência - facada - que lesionou a vítima, visto que, ciente que o co-réu estava armado, assumiu
o risco de provocar o resultado. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0686.05.167248-9/001 - Comarca de Teófilo Otoni - Apelante:
Valdeci de Silva Souza - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relator: Des. ELI
LUCAS DE MENDONÇA

-:::-

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, na conformidade da
ata dos julgamentos e das notas taquigráficas,
EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 18 de outubro de 2006. -
Eli Lucas de Mendonça - Relator. 

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Eli Lucas de Mendonça -
Apelação interposta por Valdeci de Silva Souza,
inconformado com a sentença de f. 182/192, que o
condenou, como incurso nas sanções do art. 157,
§ 3º, do CP, às penas definitivas de 20 anos de
reclusão, regime inicial fechado, e 10 dias-multa,
no mínimo legal, negados quaisquer benefícios. 

O processo foi desmembrado em relação
ao co-réu Sebastião Cândido de Jesus, f.
121/122. 

Já o co-réu Marcio Rodrigues Pereira,
condenado como incurso no mesmo delito e
penas, desistiu do recurso interposto, 215-v., o
que fora homologado no Juízo a quo, f. 223. 

Narra a denúncia que, no dia 02 de novem-
bro de 2005, por volta de 01h30m, no interior do
estabelecimento comercial denominado Armazém
Mirim, situado na Rua Dois, nº 228, Centro, no
Distrito de Mucuri, Município de Teófilo Otoni, o
apelante, em unidade de desígnios com os co-
réus e um menor, mediante violência praticada
com emprego de arma branca, subtraiu para si
quantia em dinheiro não apurada e 23 cartões
telefônicos, pertencentes à vítima Galdisberto
Delvo Martins Figueiredo, contra o qual desferiu
golpes de faca, produzindo-lhe as lesões corpo-
rais escritas no relatório de necropsia, f. 82/85,
que foram a causa eficiente de sua morte. 

Intimações regulares, f. 196/197. 

Pleiteia o apelante, razões de f. 203/215, a
absolvição por insuficiência probatória da autoria.
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Alternativamente, a desclassificação para o delito
de furto ou o reconhecimento da causa de
diminuição pela participação de crime menos
grave - art. 29, § 2º, do CP. Por fim, requer a
incidência da atenuante da confissão espontânea.

Recurso contrariado, f. 218/222, pugnan-
do o Ministério Público pelo seu desprovimento,
ao que aquiesce a d. Procuradoria-Geral de
Justiça, f. 231/233. 

É o relatório. 

Conheço do recurso, presentes os pres-
supostos de admissibilidade e processamento. 

Sem questões prefaciais. 

A absolvição almejada deve ser repelida,
data venia. 

Materialidade demonstrada pelo APF, f.
06/14; boletim de ocorrência, f. 23/28 e 71/74;
auto de apreensão de f. 30 e 75; auto de reco-
nhecimento fotográfico, f. 38/39; laudo pericial de
vistoria, f. 77/79; laudo de avaliação, f. 80; termo
de restituição, f. 81; e relatório de necropsia, f.
82/86; tudo em sintonia à prova colhida, com ela
formando um convergente acervo probatório,
firme e coeso. 

No tocante à autoria do delito, é absurdo
falar em ausência de provas a confirmá-la. 

Não obstante ter o réu se retratado em
juízo, vejo que a confissão exarada no calor dos
acontecimentos mais se amolda ao conjunto
probatório produzido. 

Com efeito, ainda na fase inquisitiva, o
apelante confessou o delito com riqueza de
detalhes, ressaltando que presenciou seu com-
parsa portar uma faca, antes dos fatos: 

... foi convidado pelo indivíduo conhecido por
‘Baiano’, morador desta cidade de Teófilo
Otoni-MG, o qual se encontravva no Distrito
de Mucuri-MG, a praticar um assalto na
cidade de Mucuri-MG, na residência do
Senhor por ‘Delvo’; que o declarante, em
companhia de ‘Baiano’, Maurício e Márcio

Zoião, foi até a residência do Sr. Delvo e, lá
chegando, o Márcio Zoião e Baiano arrom-
baram a porta da cozinha da casa com um
pedaço de ferro e entraram na casa; que o
declarante e o Maurício ficaram do lado de
fora para avisar caso chegasse alguma pes-
soa; que, quando a vítima deu um grito do
interior da casa, o Maurício saiu correndo,
mas o declarante ficou no local; que, após
alguns minutos, ‘Baiano’ saiu correndo da
casa com a orelha machucada e nisto deixou
uma sacola com o dinheiro cair; que o decla-
rante pegou dita sacola e saiu correndo (...)
presenciou o ‘Baiano’ portando uma faca,
antes do assalto; que, em seguida ao fato, o
declarante trocou de roupa no campo que fica
próximo à sua residência e após foi para sua
casa, levando consigo o dinheiro... (f. 11/12). 

A retratação do apelante, expediente
comum na hediondez do crime praticado - sob o
argumento de que apenas “... trombou com
Tiãozinho, que carregava em uma sacola dentro
de um embornal; que jogou a bicicleta e o dinhei-
ro caiu da sacola de Tiãozinho...” -, negando,
assim, que esteve na casa da vítima, depende
de prova do álibi, do que a defesa não cuidou.

Não é só. As declarações do menor,
M.L.S., que confessa a autoria, sob o crivo do
contraditório, relatando a participação de cada
meliante na prática do crime, comprova a atua-
ção de Valdeci, que ficou do lado de fora da
residência, em cima do muro, vigiando o local.
Destaco os seguintes trechos: 

... o acusado conhecido como ‘Marcos Zoião’
apareceu com o acusado ‘Baiano’ chamou o
declarante e Valdecy para roubarem na casa
da vítima; que a ação foi marcada para as
nove horas da noite; que foi o acusado Márcio
que indicou a vítima para ser roubada; que os
quatro então foram juntos para a casa da víti-
ma no horário combinado; que o declarante
ficou do lado de fora observando se vinha
alguma pessoa e o agente conhecido como
Moreno ficou em cima do muro e os outros
dois entraram na casa; que Baiano e Márcio
Zoião portavam uma faca cada um deles; (...)
que Marcos Zoião e Baiano quebraram duas
portas para entrar na casa (...); que logo
depois que os dois entraram o declarante
ouviu gritos da vítima... (f. 143). 
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A jurisprudência é uníssona em emprestar
valor probatório à delação: “Prova. Delação. Co-
réu que, sem procurar exculpar-se, incrimina
frontalmente seu comparsa. Valor probatório
reconhecido. Declaração de votos” (RT 668/311). 

Em juízo, o apelante nega a prática dos
crimes, f. 121. Todavia, a prova é útil não pelo
lugar em que é produzida, mas pelo seu con-
teúdo. Embora, repita-se, tenha sido retratada
em juízo, a confissão proferida na fase inquisiti-
va é convincente, acrescida de indícios
valiosos, como a prova oral e demais circuns-
tâncias que cercaram o delito. 

Nesse quadro, a confissão espontânea,
rica em pormenores e com perfeito ajuste ao
conjunto probante, tem indiscutível valor. 

É a jurisprudência: 

A jurisprudência é uníssona quando confere
maior credibilidade à confissão extrajudicial
do que à retratação em juízo, desde que a
primeira esteja amoldada às demais provas e
circunstâncias dos autos, e a segunda, total-
mente inverossímil e divorciada do conjunto
probatório. TRF da 2ª Região (RT 726/755). 

Lado outro, a testemunha Gaudêncio
Ferreira de Souza, sempre que ouvido,
asseverou que a vítima foi atacada por três pes-
soas. Vejamos: 

... entraram na casa, foram até o quarto do
senhor Delvo, onde o mesmo se encontrava
deitado em cima da cama com um corte na
barriga, ‘onde podia ver tripas e rim’, a mão
esquerda do senhor Delvo estava decepada, a
orelha esquerda e parte da face cortada,
muitos furos no braço direito e muito sangue no
chão (...); que o senhor Delvo ainda vivo, mas
muito cansado, disse que os autores do delito
foram três rapazes encapuzados... (f. 67/69). 

... a vítima chamava pela mãe do depoente,
pois eram amigos, pedia socorro e dizia que
tinha sido furado; (...) que chegou a conversar
com a vítima, mas ela estava muito cansada e
respirava com dificuldades e ela dizia que três
homens estavam em sua casa (f. 145). 

Assim, suficiente a prova, afasto a recla-
mada absolvição. 

Noutro vértice, não vinga a pretendida
desclassificação para o crime de furto, e o reco-
nhecimento da causa de diminuição inserta no
art. 29, § 2º, do CP não tem o menor funda-
mento e só se justifica como crédito à perse-
verança da aguerrida defesa. 

A causa especial de diminuição de pena
referente à intenção de participar de crime
menos grave (art. 29, § 2º, do CP) foi correta-
mente rejeitada na r. sentença. 

Ainda que o apelante não tenha sido o
autor das facadas que lesionaram e provocaram
o óbito da vítima, essa assertiva não o isenta de
responder pelo resultado morte, já que, ciente
de que seus comparsas estavam armados,
assumiu o risco de provocar o resultado letal. 

Com efeito: 

No crime de latrocínio, despicienda a inda-
gação sobre quem tenha efetivamente sido o
autor do disparo fatal, visto que, concertado o
roubo à mão armada e sendo o evento morte
mero desdobramento da empreitada crimi-
nosa, todos devem responder pelo delito, a
título de co-autoria (RT 764/539). 

O latrocínio não é uma figura jurídica autôno-
ma, que exija prévia admissão por todos os co-
autores do resultado morte. Na verdade, trata-
se de uma agravação da pena do roubo, em
face das conseqüências dos atos violentos
praticados contra a vítima. Daí por que, haven-
do o resultado morte, todos os co-autores são
por ele responsabilizados, mesmo que só um
deles tenha efetuado o disparo ou dado o
golpe que matou a vítima. Ao concordar com a
prática do roubo, sabendo que o outro
assaltante estava armado de instrumento con-
tundente e que ia atacar a vítima por trás, o
apelante assumiu o risco de eventualmente ser
a vítima morta com os golpes (TJSP, AC
107.802-3, Rel. Des. Luiz Betanho). 

Também o colendo Supremo Tribunal
Federal já se manifestou sobre o tema: 

O fato de o disparo haver sido feito por co-réu
não descaracteriza o crime de latrocínio.
Presentes estão a subtração de coisa móvel,
a violência e o resultado morte, respondendo
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os integrantes do grupo pelo crime tipificado
no § 3º do art. 157 do Código Penal (STF, 2ª
T., HC 74.949-6, Rel. Marco Aurélio). 

Ademais, o apelante permaneceu
durante toda a execução da empreitada crimi-
nosa dando cobertura aos seus comparsas,
aquiescendo às suas condutas. 

Em casos tais, a jurisprudência já pontificou: 

Como é cediço, para o reconhecimento da
comparsaria, despiciendo que o agente pra-
tique atos de execução, bastando tão-
somente sua inegável presença física e arti-
culada no locus delicti, em atitude demons-
tradora de adesão e solidariedade aos demais
asseclas, para se chegar à iniludível con-
clusão de cooperação prestada no sentido de
que, na espécie, ocorreu nexo de ordem sub-
jetiva à prática do ilícito (TACrimSP, Ver. Rel.
Marques de Aquino - RJTACrim 42/379). 

Em doutrina e jurisprudência, apresenta-se
pacificamente aceita a co-autoria moral ou
intelectual; hipótese do mandante do crime;
hipótese, ainda, da prática do ato pelo execu-
tor direto enquanto os demais observam,
prontos a coadjuvá-lo. Nessas formas de co-
autoria, não se requer a participação ativa de
cada agente em cada ato executivo, bastando
sua aprovação consciente a todos eles. É isso
que constitui o vínculo psicológico que infor-
ma a co-autoria (TACrimSP, HC, Rel. Silva
Leme - JUTACrim 44/82). 

Assim, há prova suficiente a lastrear a
participação do apelante no delito de latrocínio,
tendo em vista que a qualquer momento pode-
ria prestar auxílio aos outros comparsas. 

A essa altura, vêm a talho os seguintes
julgados: 

Não é simples conivência, e sim participação
criminosa e ativa, a atitude de quem assiste
ao fato delituoso para intimidar a vítima ou
prestar auxílio eventual ao agente, embora
não venha a praticar ato algum com esses
fins (TACrimSP, AC, Rel. Edmeu Carmesini,
JUTACrim 48/324). 

Tudo o que contribui para o desenrolar da ação
física do despojamento da res é de ser consi-
derado participação de igual importância, até
mesmo a simples presença física na cena deliti-
va, em atitude de simples observação, desde
que o observador tenha pré-ajustado ou aderido
ao plano criminoso. Embora tal atitude aparente
prima facie ser meramente contemplativa, em
sua dinâmica ela atua como circunstância inti-
midativa e apta para contribuir para a mini-
mização da possibilidade de resistência da víti-
ma, dado que lhe é latente a potencialidade de
a qualquer momento se tornar participação ativa
no desenrolar dos acontecimentos (TACrimSP,
AC, Rel. Segurado Braz, JUTACrim 88/221). 

Portanto, emerge dos autos que o
apelante agiu com unidade de desígnios e
divisão de tarefas com seus comparsas, pois
cada um deles contribuiu para o sucesso da
empreitada criminosa, devendo, assim, atribuir-
se ao apelante o delito. 

No tocante à fixação da pena, embora
reconhecida no Juízo a quo a confissão espon-
tânea, inviável a diminuição, já que a reprimenda
base foi fixada no mínimo legal e ela - atenuante
- não tem o condão de decrescê-la aquém desse
patamar, em obediência ao disposto na Súmula
nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. 

Assim, as penas aplicadas apresentam-
se condizentes com a conduta incriminada,
estancadas no mínimo legal. 

No mais, guardo reserva quanto à fixa-
ção do regime inicial fechado a crime hediondo;
todavia, em face da vedação da reformatio in
pejus, deve ser mantido. 

Ante tais considerações, nego provimen-
to ao recurso, mantendo íntegra a r. sentença
condenatória. 

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Ediwal José de Morais e
William Silvestrini. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-
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Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª
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 AO PRIMEIRO E TER-
CEIRO RECURSOS E DAR PROVIMENTO AO
SEGUNDO, À UNANIMIDADE. 

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2006.
- Eduardo Brum - Relator. 

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Eduardo Brum - Geraldo
Justino Ferreira e Geraldo Martins Cardoso,
qualificados, foram denunciados perante o Juízo
da Vara Criminal da Comarca de Dores do
Indaiá como incursos: o primeiro, nas dis-
posições do art. 309 da Lei nº 9.503/97 e do art.

304, c/c o art. 69, ambos do CP, e, o último, no
art. 297, c/c o art. 29, do mesmo Diploma Legal,
porquanto, no dia 17 de maio de 1999, Geraldo
Justino levou seu veículo na delegacia de polí-
cia para vistoria e licenciamento, ocasião em
que, solicitados os documentos do carro e do
proprietário, foi apresentada por ele sua carteira
nacional de habilitação, a qual era falsa. Geraldo
Justino, diante disso, confessou ter comprado o
documento na cidade de Luz pelo preço de R$
650,00 (seiscentos e cinqüenta reais).

Geraldo Martins, a seu turno, teria sido o
“agenciador” na aquisição ilícita, promovendo a
intermediação e venda da falsa carteira, conhe-
cedor desse fato, concorrendo de forma decisi-
va para a consumação do delito de falsificação
de documento público (f. 2/3). 

Finda a instrução criminal e sobrevindo a
r. sentença de f. 154/165, foram os acusados
condenados respectivamente pelas condutas

USO DE DOCUMENTO FALSO - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - APREENSÃO EM
REPARTIÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA - ABSOLVIÇÃO -

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - CONCURSO DE PESSOAS - DOLO -
CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO DA PENA - PRINCÍPIOS DA SUFICIÊNCIA E DA NECESSIDADE

Ementa: Apelação criminal. Uso de documento falso. Carteira nacional de habilitação. Entrega
na delegacia de polícia. Destinação não específica. Delito não configurado. Crime de falsifi-
cação de documento público. Caracterização. Dolo reconhecido. Co-autoria. Comprovação.
Penas. Suficiência e necessidade. 1º e 3º recursos desprovidos, mas provido o 2º. 

- Se a carteira nacional de habilitação falsa é apreendida na delegacia de polícia quando o
agente pleiteava sua renovação, fica desconfigurado o delito de uso de documento falso, pre-
visto no art. 304 do Código Penal, uma vez que não se efetivou, tecnicamente, o uso do docu-
mento na sua destinação, que é conduzir veículo motorizado no território nacional. 

- É co-autor no crime de falsificação de carteira nacional de habilitação o agente que, como
intermediário, após recolher junto aos interessados os documentos necessários à confecção
de CNHs falsas, faz a remessa dos mesmos ao falsificador. 

- Segundo os princípios da suficiência e da necessidade, nenhuma pena deverá ser quantitati-
vamente superior àquela necessária à reprovação e prevenção criminais, nem ser executada de
forma mais aflitiva do que o exige a situação. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0232.03.001254-5/001 - Comarca de Dores do Indaiá - Apelantes:
1º) Geraldo Martins Cardoso; 2º) Geraldo Justino Ferreira; 3º) Ministério Público do Estado de Minas
Gerais - Apelados: Geraldo Martins Cardoso, Geraldo Justino Ferreira, Ministério Público do Estado
de Minas Gerais - Relator: Des. EDUARDO BRUM 
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descritas nos arts. 304 e 297, c/c o art. 29, todos
do CP, sendo aplicadas a Geraldo Justino as
penas de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de
reclusão, em regime aberto, e 24 (vinte e quatro)
dias-multa, em seu mínimo legal, e a Geraldo
Martins as penas de 2 (dois) anos e 8 (oito)
meses de reclusão, regime aberto, e 32 (trinta e
dois) dias-multa, também em seu patamar
menor, substituídas as penas privativas de liber-
dade de ambos os réus por penas alternativas.

Não se conformando, porém, apelaram os
sentenciados (f. 167 e 179), bem como o
Ministério Público (f. 187/188), todos apresentan-
do posteriormente as suas razões. Geraldo
Martins argúi a nulidade do feito ab initio, já que
ambos os acusados teriam praticado um só deli-
to, o de falsificação de documento público,
devendo outra denúncia ser ofertada nesse sen-
tido. Perseguindo a absolvição, alega a insufi-
ciência de provas de que teria concorrido para a
falsificação do documento. Alternativamente, diz
que sua participação foi de menor importância.
Queixa-se da pena imposta, que tacha de
exacerbada (f. 171/175). Geraldo Justino busca
afastar o dolo, ao argumento de que não fez uso
da peça de habilitação. Postula a desclassifi-
cação para o delito de falsificação de documento
público, com participação de menor importância.
Também peleja pela redução das penas apli-
cadas (f. 182/184). O Ministério Público, contra-
riamente, pugna pelo recrudescimento das ape-
nações concretizadas para os réus (f. 249/261). 

Contra-razões às f. 190/249, 264/267 e
271/272. 

A douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifesta-se pelo conhecimento e desprovi-
mento de todos os recursos (f. 282/289). 

Intimações regulares dos acusados (f.
176-v. e 177-v.) e de seus combativos defen-
sores (f. 166). 

Uma vez presentes os pressupostos de
admissibilidade, conheço de todos os recursos. 

É de afastar-se a argüição de nulidade
suscitada pelo recorrente Geraldo Martins

Cardoso, tendo em vista que a nova definição
jurídica por ele pretendida e sugerida, se fosse o
caso, seria inteiramente possível de realizar-se
por esta egrégia Corte Revisora, já que os fatos
se encontram perfeita e minuciosamente narra-
dos na vestibular acusatória, consoante dispõe
o art. 617 do CPP, sem que houvesse necessi-
dade de ser declarada qualquer nulidade. 

Leciona Fabbrini Mirabete: 

Permite o dispositivo que o tribunal desclassi-
fique a infração, nos termos do art. 383,
dando ao fato definição diversa daquela con-
stante da denúncia ou da sentença. É possí-
vel, assim, a emendatio libelli também em
segundo grau, independentemente de pedido
específico, mesmo em recurso exclusivo do
réu. Nesta hipótese, porém, não se lhe pode
agravar a pena (CPP interpretado. 10. ed.
São Paulo: Atlas, 2002, p. 1.580). 

Oportuno que se diga que inexiste qual-
quer irregularidade ou vício a ser decretado,
pelo que rejeito a prefacial. 

No que respeita ao mérito, a materiali-
dade do delito se faz comprovada através do
auto de apreensão de f. 9-v. e do laudo pericial
de f. 15, além do próprio documento de f. 16,
não havendo qualquer questionamento a
respeito da existência do falso. 

Examinando o recurso manejado por
Geraldo Justino, constato que, apesar de este
acusado haver confessado que não sabia ler
nem escrever, “pois só tinha primeiro ano
primário”, que comprou a carteira de habilitação
de Geraldo Martins por R$ 650,00 (seiscentos e
cinqüenta reais), sem ter prestado qualquer
exame junto ao Detran, e que por “mais de um
ano o acusado dirigiu seu veículo normalmente,
sempre portando a carteira que comprou do Sr.
Geraldo” (f. 6 e 45), tenho que não se configurou,
na hipótese, o crime de uso de documento falso. 

Releva assinalar que a carteira nacional
de habilitação é emitida pelos órgãos respon-
sáveis dos Estados e se destina especifica-
mente a possibilitar ao seu portador a condução
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do respectivo veículo automotor dentro das
categorias autorizadas. 

No caso vertente, conforme a própria
peça vestibular acusatória, o documento foi
solicitado pelo digno Delegado de Polícia em
ocasião em que o acusado Geraldo Justino pre-
tendia tão-somente regularizar a situação de
um veículo (f. 2). Não foi ele em momento
algum surpreendido portando ou fazendo uso
da falsa carteira de habilitação para sua finali-
dade específica, qual seja a de autorizar-lhe a
condução de veículo automotor. 

Colaciono lição de Heleno Cláudio Fragoso:

O uso de documento falso como figura
autônoma de delito é o emprego do mesmo
em sua específica destinação probatória...
(Jurisprudência criminal. 4. ed. Rio de
Janeiro: Forense,v. 1, p. 577). 

Também Fabbrini Mirabete: 

A conduta típica do crime previsto no art. 304
é fazer uso, ou seja, é usar, utilizar o docu-
mento material ou ideologicamente falso
como se fosse autêntico ou verídico. Exige-se
que seja empregado o documento falso em
sua específica destinação probatória. O uso
pode ser judicial ou extrajudicial (CP interpre-
tado. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 1.854). 

Confira-se precedente do colendo STJ: 

O crime de uso de documento falso, tipificado no
art. 304 do CP, consuma-se com sua utilização,
cometendo o delito o condutor de veículo que,
portando falsa carteira de habilitação, a exiba
quando solicitado pelo policial em serviço de
controle de tráfego (REsp 118.881/MG, Rel.
Min.Vicente Leal, DJ de 03.11.1997, p. 56.382). 

De sorte que, para a caracterização do
delito, não é suficiente que o agente empregue
o documento comprovadamente falso em
repartição ou órgão público, sendo indispensá-
vel que ele seja utilizado para a sua finalidade
específica. 

Outro não é o entendimento desta egré-
gia Corte: 

Processo penal. Uso de documento falso.
Materialidade. Autoria. - Desde que não uti-
lizado o documento para seu fim especifico,
não se caracteriza o delito do art. 304 do CP.
Recurso provido (Apelação Criminal nº
1.0000.00.343934-6/000, Comarca de João
Monlevade, 2ª Câmara Criminal do TJMG,
Rel. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro, j. em
04.09.2003, pub. em 27.09.2003). 

- Se a carteira nacional de habilitação falsa é
apreendida na Delegacia de Polícia quando o
agente pleiteava sua renovação, fica descon-
figurado o delito de uso de documento falso,
previsto no art. 304 do Código Penal, uma vez
que não se efetivou, tecnicamente, o uso do
documento na sua destinação, que é conduzir
veículo motorizado em todo território nacional
(Apelação Criminal nº 29.987-5, Comarca de
Alfenas, 1ª Câmara Criminal do TJMG, Rel.
Des. Guimarães Mendonça, j. em 18.10.1994,
pub. Jurisprudência Mineira 128/361). 

Assim exposto, não tendo o acusado
Geraldo Justino feito uso do documento falso
para sua destinação específica, configurado
não está o delito que lhe é imputado, cabendo,
in casu, a sua absolvição. 

Não há como, de outra banda, deixar de
admitir a responsabilidade do acusado Geraldo
Martins Cardoso nos fatos. 

Além da delação de Geraldo Justino de
que “tal fato ocorreu por intervenção do
‘Geraldo Sinhozinho’, residente também em
Estrela do Indaiá” (f. 6-v.), o próprio Geraldo
Martins reconhece que,

... estando ainda conversando com Lelé,
aproximou-se do declarante um homem apre-
sentando 40 anos de idade, forte, alto, cabelos
pretos corridos, e disse ao declarante, ‘se você
quiser uma ajuda para tirar uma carteira, é só
me pagar 650,00 reais; ao que o declarante
respondeu que não tinha dinheiro, e que Lelé
disse que aceitaria comprar a carteira (...);
encontrou o indivíduo que havia oferecido a
carteira falsa, momento em que lhe entregou a
carteira de Lelé e, retornando a Estrela do
Indaiá, a entregou ao mesmo (f. 7-v.).

Em juízo, Geraldo Martins confirma:
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... que Geraldo Justino fez negócio para
adquirir a carteira por R$ 650,00. O interro-
gando não comprou a carteira, porque não
tinha dinheiro suficiente. A única atuação do
interrogando foi então a de trazer a carteira
para Geraldo Justino e levar o dinheiro para o
rapaz de Luz, que havia vendido o documen-
to; que não ganhou nada nesta intermedia-
ção, simplesmente fez um favor para Geraldo
Justino (f. 65). 

Geraldo Justino, contudo, é enfático ao
afirmar que:

... Geraldo é que se ofereceu para providenciar
a carteira de motorista para o acusado. Não
sabe se a carteira foi falsificada em Dores ou
em Luz, mas o acusado a recebeu na cidade
de Estrela do Indaiá (...) o acusado dirigiu seu
veículo normalmente, sempre portando a
carteira que comprou do Sr. Geraldo (f. 45). 

Jadir Ferreira, depondo perante a digna
autoridade policial, relata: 

... que Geraldo Justino Ferreira foi procurado
por Geraldo Martins Cardoso em sua residên-
cia para adquirir uma CNH que seria compra-
da e que Geraldo Martins conhecia um indiví-
duo de Bambuí e que, se ele pagasse 650,00
(seiscentos cinqüenta) reais, ele arrumaria
uma CNH; que o depoente disse que seu
irmão aceitou e que foi até seu bar e pediu a
Jadir que pagasse aquela quantia a Geraldo
Martins Cardoso; que o depoente apanhou a
carteira de identidade e o CPF de seu irmão,
foi até a Prefeitura, tirou xerox e passou os
documentos e o valor pedido a Geraldo
Martins Cardoso; que o depoente afirma que
Geraldo Martins entregou a CNH a Geraldo
Justino Ferreira (f. 24-v.). 

Depondo em juízo, Jadir Ferreira “confir-
ma o depoimento prestado na sede policial”,
acrescentando que “Geraldo Justino queria com-
prar a carteira. Não sabe o nome da pessoa de
Bambuí que fornecia as carteiras para Geraldo
Martins (...); Geraldo Justino pagou R$ 650,00
para Geraldo Martins por essa carteira” (f. 95). 

Tendo agido como intermediário na
aquisição da falsa carteira, coletando dados
pessoais de Geraldo Justino, repassando-os
para o verdadeiro falsificador, recebendo o

valor cobrado e fazendo a entrega ao
adquirente do falsum definitivo, inequivoca-
mente Geraldo Martins concorreu para o crime
de falsificação de documento público, presente
o vínculo psicológico, a vontade livre e cons-
ciente de participar do crime. Obviamente, sem
essa intermediação entre o interessado e o fal-
sificador, o documento não seria elaborado e,
conseqüentemente, não haveria a falsidade. 

Confira-se: 

Falsificação de documento público. Carteira
nacional de habilitação. Co-autoria. Prova.
Confissão. Delito configurado. - É co-autor no
crime de falsificação de carteira nacional de
habilitação o agente que, como intermediário,
após recolher junto aos interessados os docu-
mentos necessários à confecção de CNHs fal-
sas, faz a remessa dos mesmos ao falsificador
(Apelação Criminal nº 1.0000.00.129864-
5/000, Comarca de Conselheiro Lafaiete, Rel.
Des. Edelberto Santiago, j. em 10.11.1998,
pub. em 13.11.1998). 

Impossível, pois, a absolvição pretendida
pelo apelante Geraldo Martins, bem assim,
como seguramente pode-se concluir, o atendi-
mento à suplica pelo reconhecimento da partici-
pação de menor importância. 

No tocante às penas estabelecidas para
o sentenciado Geraldo Martins, contra as quais
todos se insurgem, inclusive o Ministério
Público, verifico que elas não merecem qual-
quer retoque. 

As penas-base foram aplicadas ao acu-
sado um pouco acima do mínimo legal, mas, ao
contrário do que pretende o Parquet, não há
margem para a sua fixação em condições mais
drásticas, inexistindo tampouco viabilidade de
maior abrandamento, como postula o réu. 

Pode-se observar que, não obstante
algumas circunstâncias judiciais possam não
ser consideradas favoravelmente ao sentencia-
do, tudo sob fundamentada análise do douto
Sentenciante, não seria aconselhável determi-
nar penalidades básicas mais rigorosas, levan-
do-se em conta que, para o estabelecimento da
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pena-base, deve o juiz estar atento às circuns-
tâncias judiciais na proporção necessária ao
grau de reprovação da conduta e na medida
suficiente para a prevenção do crime. 

No caso, as penas básicas foram apli-
cadas com critério e justeza, com fundamenta-
da observância aos princípios da suficiência e
da necessidade, situando-se, sem exagero,
acima do mínimo legal, porque assim o exigiam
as circunstâncias judiciais, parcialmente desfa-
voráveis ao acusado, mas sem possibilidade de
exigir-lhe maior rigorismo. 

Colho orientação desta eg. Corte: 

Uso de carteira nacional de habilitação falsifica-
da. Pena exacerbada. Correção. Não se
recomenda a aplicação de pena despropor-
cionada e contraproducente. - Segundo os
princípios da suficiência e da necessidade, ne-
nhuma pena deverá ser quantitativamente supe-
rior àquela necessária à reprovação e prevenção

criminais, nem ser executada de forma mais afli-
tiva do que o exige a situação. Abrandamento da
reprimenda (Apelação Criminal nº 132.044/9, 2ª
Câmara Criminal do TJMG, Itapagipe, Rel. Des.
José Arthur, j. em 17.12.1998). 

Em face do exposto, malgrado o parecer,
nego provimento aos recursos aviados por
Geraldo Martins Cardoso e pelo Ministério
Público, mas provejo o apelo formulado por
Geraldo Justino Ferreira para absolvê-lo da
imputação contida nos autos. 

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Edelberto Santiago e Márcia
Milanez

Súmula - À UNANIMIDADE, NEGARAM
PROVIMENTO AO PRIMEIRO E TERCEIRO
RECURSOS E DERAM PROVIMENTO AO
SEGUNDO.

EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO - CONCURSO DE PESSOAS - CONCURSO DE CRIMES -
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CONEXÃO - LITISPENDÊNCIA - NÃO-CONFIGURAÇÃO -

SEPARAÇÃO DE PROCESSOS - ART. 76 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Ementa: Conflito negativo de competência. Crimes independentes praticados em comarcas
diversas pelos mesmos réus. Julgamento conjunto dos delitos. Desnecessidade.  Alegada
conexão entre os feitos. Ausência dos requisitos previstos no art. 76 do CPP. Suposta
litispendência não configurada. 

- Constatado nos autos que os réus praticaram crimes de extorsão mediante seqüestro em
comarcas distintas e contra vítimas diversas, e inexistindo, por outro lado, os requisitos pre-
vistos no art. 76 e incisos do CPP, que tratam da conexão, não há necessidade de julgamento
conjunto dos delitos, sendo certo que as circunstâncias de terem sido eles praticados pelos
mesmos agentes e, ainda, de terem as vítimas sido encontradas no mesmo cativeiro não
traduzem, por si sós, a necessidade de unicidade do processo, se as provas de uma infração
ou de qualquer de suas circunstâncias elementares não influem na prova da outra infração.
Demais disso, já tendo sido as infrações praticadas em Patrocínio julgadas pelo digno Juízo
dessa comarca, não há falar mais em conexão. De igual modo, inexiste litispendência se os
réus não estão sendo processados em comarcas diversas pelos mesmos fatos. 

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO N° 1.0000.05.421560-3/000 - Comarca de
Patrocínio - Suscitante: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Menores e Cartas Precatórias da
Comarca de Patrocínio - Suscitado: Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte
- Relator: Des. ARMANDO FREIRE 

-:::-
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Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª
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
SUSCITADO, À UNANIMIDADE. 

Belo Horizonte, 21 de novembro de
2006. - Armando Freire - Relator. 

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Armando Freire (convocado) -
Cuidam os autos de conflito negativo de juris-
dição suscitado pelo douto Juízo da 1ª Vara
Criminal de Menores e Cartas Precatórias da
Comarca de Patrocínio, em face do digno Juízo
da 5ª Vara Criminal desta Comarca. 

Consta dos autos que, na Comarca de
Patrocínio, Cleuber Lopes Farias, Nerivaldo
Machado dos Santos Júnior e Ênio Marcos de
Carvalho foram denunciados pela prática dos
delitos previstos no art. 157, § 2º, I, II, e V, na
forma dos arts. 69 e 29 do Código Penal. 

Segundo a denúncia: 

(...) no dia 03 de junho de 2002, por volta das
11h40min (onze horas e quarenta minutos),
os denunciados, previamente ajustados e
mediante unidade de desígnios com indiví-
duos ainda não identificados, invadiram a
Fazenda Bela Vista (...) e, mediante violência
e grave ameaça exercida com emprego de
armas de fogo, em face das vítimas Antônio
Bardela de Carvalho, Vanusa Ferreira de
Oliveira, Gil Romes de Souza, Welington
Gimenez de Freitas, Carlos Alberto
Verginacci, de lá subtraíram, para si, o veícu-
lo camioneta, da marca Ford, modelo F-1000,
cor branca, de placa GUR-8093/Patrocínio-
MG e um telefone celular da marca Nokia 232
(...), assim como seqüestraram Fábio
Alessandro Verginacci com o fim de obterem,
para si, vantagem econômica consistente em
oitocentos mil reais, como preço do resgate. 

Constatou-se ainda que, após alguns
dias de investigações, policiais civis lograram

êxito em localizar o cativeiro onde estava a víti-
ma confinada, tendo, na ocasião, encontrado,
no mesmo local, uma outra vítima de nome
Gustavo Guimarães Rabelo, que teria, por sua
vez, sido seqüestrada nesta Capital, pelos mes-
mos criminosos. 

Diante de tais fatos, o digno Promotor de
Justiça da Comarca de Belo Horizonte, enten-
dendo que os crimes praticados nas duas
comarcas eram conexos, achou por bem aditar
a denúncia ofertada na Comarca de Patrocínio,
para também incluir nela o crime praticado con-
tra a vítima Gustavo Guimarães Rabello. 

No entanto, a sentença monocrática jul-
gou apenas os fatos ocorridos em Patrocínio,
suscitando conflito negativo de competência
quanto às infrações praticadas nesta Capital,
entendendo que inexiste, na espécie, conexão
ou litispendência entre os feitos para que fos-
sem os crimes julgados conjuntamente. 

Vistos e examinados, entendo que razão
assiste ao digno Juízo suscitante. 

Com efeito, constata-se dos autos que o
ilustre Promotor de Justiça, então em atuação
perante a Primeira Vara Criminal desta Capital,
por ocasião do oferecimento da denúncia quan-
to aos crimes praticados em Belo Horizonte,
requereu que fosse a peça acusatória recebida
como “aditamento” da originária oferecida na
Comarca de Patrocínio, tendo entendido que os
crimes eram conexos. 

No entanto, considero, data venia, que o
ilustre Promotor se equivocou ao assim proceder. 

Com efeito, segundo o art. 76 e incisos
do CPP: 

Art. 76 - A competência será determinada pela
conexão: 
I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, hou-
verem sido praticados, ao mesmo tempo, por
várias pessoas reunidas, ou por várias pes-
soas em concurso, embora diverso o tempo e
o lugar, ou por várias pessoas, umas contra
as outras; 
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II - se, no mesmo caso, houverem sido umas
praticadas para facilitar ou ocultar as outras,
ou para conseguir impunidade ou vantagem
em relação a qualquer delas; 
III - quando a prova de uma infração ou de
qualquer de suas circunstâncias elementares
influir na prova de outra infração. 

Afastada a hipótese prevista no inciso II
do precitado artigo, por não guardar qualquer
pertinência lógica com os fatos retratados nos
autos, resta analisar aquelas previstas nos
demais incisos. 

No inciso I, refere-se a lei à conexão inter-
subjetiva, que, segundo o ilustre doutrinador
Eugênio Pacelli de Oliveira, “levaria este nome,
como intuitivo, pelo fato de cuidar de conexão
entre sujeitos, ou seja, de hipótese de plurali-
dade de sujeitos” (in Curso de processo penal.
3. ed., p. 272). Esse tipo de conexão subdivide-
se em três hipóteses. A primeira, quando duas
ou mais infrações forem praticadas por várias
pessoas reunidas. A segunda, quando as
infrações são praticadas por várias pessoas em
concurso, embora diverso o tempo e o lugar. E,
finalmente, a terceira hipótese prevista no inciso
ocorre quando os crimes são praticados por
várias pessoas, umas contra as outras. 

Já, no que tange ao inciso III, trata o art.
76 da conexão probatória ou instrumental,
quando a prova de uma infração ou de qualquer
circunstância influir na prova da outra. 

Pois bem, analisando atentamente todas
as aventadas hipóteses de conexão contidas no
precitado art. 76 e incisos do CPP, à luz das cir-
cunstâncias em que praticados os crimes,
entendo que nenhuma delas incide na espécie
presente, de modo a atrair o julgamento con-
junto dos delitos praticados pelos réus. 

Com efeito, quanto às três hipóteses de
conexão previstas no inciso I, somente poderia
guardar certa coerência com o caso retratado
nos autos aquela que se refere à prática dos
crimes por várias pessoas, em concurso, em-
bora diverso o tempo e o lugar, tendo em vista
que os mesmos réus praticaram todos os

crimes em concurso de pessoas, em dias e
locais diversos. 

No entanto, considero que, mesmo
nessa situação, necessário que existam entre
os crimes praticados laços circunstanciais, de
tal modo que as provas relativas a uma infração
influam na apuração da outra. 

Não obstante, assim como o digno Juízo
suscitante, não vislumbrei qualquer influência
em que as provas das infrações praticadas na
Comarca de Belo Horizonte pudessem ter
sobre aquelas ocorridas em Patrocínio. 

Afinal, não se pode descuidar de que os
delitos são autônomos, ou seja, não guardam
correspondência entre si, a não ser por peque-
nas e irrelevantes semelhanças. De se notar
que eles ocorreram em dias e locais diversos e,
ainda, foram praticados contra vítimas diversas. 

Por sua vez, as provas relacionadas à
apuração do seqüestro praticado contra Fábio
Verginacci, tais como as escutas das ligações
feitas pelos bandidos para o pai da vítima e os
depoimentos prestados pelas testemunhas e
pelos próprios acusados no processo que trami-
tou no Juízo suscitante, só guardam relação
com os fatos ocorridos na Comarca de
Patrocínio e em nenhum momento influem na
apuração do crime de seqüestro praticado con-
tra a vítima Gustavo Rabello. 

Como bem ressaltado pelo ilustre
Promotor de Justiça atuante no feito, a única
similitude existente entre os crimes revela-se na
identidade dos réus e no cativeiro onde locali-
zadas ambas as vítimas, sendo que tais circuns-
tâncias não têm o condão de atrair a competên-
cia do Juízo da Comarca de Patrocínio para julgar
também os fatos ocorridos na Comarca de Belo
Horizonte. Sobrelevam-se, para tanto, os motivos
ao fato de os crimes praticados naquela comarca
já haverem sido julgados. 

Nesse passo, saliento que o julgamento
conjunto das infrações penais só serviria para
tumultuar a marcha processual e a defesa dos
acusados, que teriam, em um mesmo processo
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de relativa complexidade, de se defender de
fatos e crimes autônomos, ocorridos em locais
distintos e praticados contra vítimas diversas. 

Dessarte, inexistindo entre os delitos
praticados pelos acusados qualquer laço cir-
cunstancial que justifique seu julgamento con-
junto, deve cada um dos juízos julgar os crimes
praticados respectivamente nos seus limites
territoriais. 

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: 

- Não sendo caso de aplicação das regras do
art. 76 do CPP, por inexistir quaisquer laços
circunstanciais entre os delitos, injustificada
se configura a unicidade do processo (STJ -
RSTJ 89/435). 

- Não há cogitar de conexão se a prova de uma
infração ou de qualquer de suas circunstâncias
elementares não influi na prova da outra, obje-
to de processo distinto (TJSP - JTJ 182/171). 

De igual modo, não há falar em
litispendência no presente caso, por se tratar da
apuração de crimes distintos, praticados contra
vítimas diversas e em locais distintos. Ora,
como cediço, a litispendência ocorre quando
tramitam, paralelamente, ações com identidade
de partes, causa de pedir e pedido, o que, como
visto, não ocorre no presente caso. 

Pelo exposto, dou pela competência do
Juízo suscitado. 

Custas, ex lege. 

É o meu voto. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Edelberto Santiago e Márcia
Milanez. 

Súmula - À UNANIMIDADE, DERAM
PELA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 

-:::-

EXTORSÃO QUALIFICADA - CONCURSO DE PESSOAS - GRAVE AMEAÇA - PROVA -
TIPICIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA ESTELIONATO -

IMPOSSIBILIDADE - CO-AUTORIA - LIAME SUBJETIVO - AGENTE MENOR - 
IRRELEVÂNCIA - QUALIFICADORA - CARACTERIZAÇÃO

Ementa: Penal. Extorsão qualificada. Concurso de pessoas. Desclassificação para estelionato.
Impossibilidade. Grave ameaça comprovada. Liame subjetivo entre agentes. Desnecessidade
de condenação da menor. Decisão mantida.

- A ameaça de agressão à vítima ou mesmo de morte é o suficiente para caracterizar a grave
ameaça exigida no tipo penal de extorsão, restando impossível a desclassificação para o crime
de estelionato, provado que a vítima somente agiu conforme determinado pelo agente por temor.

- Havendo participação de dois ou mais agentes na empreitada delituosa, com liame subjetivo
os ligando, impossível expurgar da condenação a qualificadora do concurso de pessoas, não
obstante o outro agente ser menor.

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0313.02.068254-5/001 - Comarca de Ipatinga - Apelante: Régis
Sampaio Silva - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relator: Des. PEDRO VERGARA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata

dos julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 18 de dezembro de
2006. - Pedro Vergara - Relator.
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Notas taquigráficas

O Sr. Des. Pedro Vergara - Cuida-se de
ação penal pública promovida pelo Ministério
Público contra Régis Sampaio Silva, como
incurso nas sanções do art. 158 (extorsão), § 1º
(concurso de agentes), do Código Penal. 

Narra a denúncia que o apelante, no dia 19
de novembro de 2002, por volta das 12 horas,
nas proximidades do local denominado Padaria
do b. Ideal, na Comarca de Ipatinga, constrangeu
mediante grave ameaça de agressão e morte,
por telefone, a vítima Leônidas José Soares
Filho, e, com intuito de obter para si indevida van-
tagem econômica, exigiu a nota fiscal, a garantia
e os óculos, modelo “25”, nº XG025256A, com a
inscrição made in USA, avaliado em $ 570,00
(quinhentos e setenta dólares), sendo preso em
flagrante delito, tudo como consta do anexo
inquérito policial (f. 02/03). 

Recebida a denúncia, o apelante com-
pareceu espontaneamente ao interrogatório,
apresentando seu defensor as alegações pre-
liminares de f. 49 (f. 47/48). 

Durante a instrução, ouvidas as teste-
munhas arroladas pelas partes, nada requere-
ram estas em diligência (f. 57/63 e 87). 

Nas alegações finais, pede o Órgão
Ministerial a condenação, rogando a defesa a
desclassificação do delito de extorsão para o de
estelionato ou, alternativamente, o afastamento
da qualificadora e, finalmente, a aplicação da
pena no mínimo legal (f. 91/95 e 97/99). 

Proferida a sentença, foi o apelante con-
denado nas sanções do art. 158, § 1º, do
Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa, sobre um trigésimo do
salário mínimo vigente à época do fato, no
regime semi-aberto (f. 101/104). 

Inconformado com a decisão, recorreu o
apelante, pretendendo a desclassificação do
delito de extorsão para o de estelionato ou,
alternativamente, o afastamento da qualificado-

ra e, finalmente, a aplicação da pena no mínimo
legal (f. 110/112). 

Por sua vez, suplica o Parquet o improvi-
mento, mantendo-se, na íntegra, o édito fusti-
gado (f. 115/121). 

Manifestando-se a Procuradoria-Geral de
Justiça, opinou esta de igual forma (f. 134/135). 

É o breve relato. 

I - Da admissibilidade. Conheço do recur-
so, já que presentes os pressupostos para sua
admissão. 

II - Das preliminares. Inexiste na espécie
qualquer nulidade, tampouco causa de extinção
da punibilidade. 

III - Do mérito. Cuida-se de delito de
extorsão, na modalidade qualificada, mediante
o concurso de pessoas e na forma consumada,
consistindo a conduta típica em exigir para si ou
para outrem coisa alheia móvel, mediante grave
ameaça ou violência à pessoa, cuja norma
penal incriminadora se encontra insculpida no
art. 158, § 1º, do Código Penal. 

Cinge-se a questão à análise da possibili-
dade, ou não, da desclassificação do crime de
extorsão qualificada para o de estelionato, do
afastamento da qualificadora do concurso de
pessoas e da redução da pena. 

Com efeito, no que se refere à materiali-
dade, observa-se que esta se encontra sufi-
cientemente comprovada pelo APF de f. 05/08,
pelo AA de f. 15, pelo TR de f. 28, pelo BO de f.
12/14 e, finalmente, pelo laudo pericial de f. 42. 

Lado outro, no que se refere à autoria da
infração, restou esta integralmente comprovada
pela confissão do apelante, tanto na fase da
informatio delicti como em juízo (f. 07/08 e 48),
não se insurgindo este, portanto, contra o
veredictum condenatório. 

Sob tal prisma, verifica-se que, na fase
inquisitiva, Régis declarou que ele e a menor E.
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resolveram “tirar” dinheiro da vítima Leônidas, a
qual já foi namorado de E.; que telefonaram
para ele exigindo a entrega de uns óculos,
marca “Oklei”, no valor de aproximadamente R$
1.800,00 (mil e oitocentos reais); e que o
apelante foi ao encontro da vítima, pegou os
óculos e os levou para E., posteriormente,
vendendo-os para a pessoa de “Ronaldinho”,
por R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) (f. 07). 

Já, em juízo, declarou Régis o seguinte,
in verbis: 

... são parcialmente verdadeiros os fatos nar-
rados na denúncia. E., ex-namorada da víti-
ma, pediu ao interrogando que pegasse com
a vítima, na casa dela, uns óculos que
Leônidas havia dado para E., e esta orientou
o interrogando para dizer ao Leônidas que, se
ele não entregasse os óculos, ela tinha con-
tratado dois caras para bater nele. O interro-
gando fez o contato com a vítima por telefone,
e a vítima se prontificou a entregar os óculos
da E. e, quando se encontrou, frente a frente,
com a vítima, ela se recusou a entregar os
óculos e foi nesse momento que o interrogan-
do falou que, se não fizesse a entrega a E.,
iria contratar dois caras para bater na vítima.
Depois dessa ameaça, a vítima entregou os
óculos (f. 48). 

Desse modo, a tese sustentada pela
defesa - quanto à inexistência de violência ou
de grave ameaça na prática da infração -, a jus-
tificar a desclassificação do crime de extorsão
qualificado para o de estelionato, sob o argu-
mento de que o apelante apenas usou de argu-
mentos para convencer a vítima, não tem como
subsistir. 

Nesse sentido, destaque-se que o
próprio apelante Régis Sampaio Silva afirmou
em suas declarações iniciais que, realmente,
combinou extorquir a vítima, ligando para a
mesma, fazendo ameaças e exigindo a entrega
de uns óculos de marca, de valor substancial (f.
07/08). 

Em juízo, ameniza um pouco sua atua-
ção, mas deixando claro que os óculos só lhe
foram entregues após ameaçar a vítima de que

contrataria dois “caras” para agredi-la, caso se
recusasse a entregá-los. 

Outrossim, a vítima Leônidas José
Soares Filho esclareceu, na fase judicial, ipsis
litteris: 

... que E., por ter sido sua antiga namorada,
sabia dos costumes do informante, bem como
que os óculos objeto da lide eram de alto
valor; que, por ter ficado insatisfeita com o tér-
mino do relacionamento com o informante, E.
decidiu retirar um patrimônio valioso do infor-
mante como vingança; que recebeu cerca de
cinco telefonemas envolvendo a extorsão
mencionada na inicial; que, para se ver livre
do réu, o informante passou os óculos exigi-
dos pelo réu diretamente para o mesmo, mas
não lhe deu a nota fiscal e a garantia do bem;
que o acusado lhe dizia que, se não lhe entre-
gasse os óculos, o mesmo iria ser assassina-
do por dois cidadãos que já estavam con-
tratados para a empreitada (f. 87). 

Assim, como se nota das declarações da
vítima, a mesma foi ameaçada de morte, fato que,
por si só, causou-lhe temor e pânico, suficientes
para a configuração da grave ameaça e também
para que o bem fosse entregue ao apelante. 

Dessa forma, a meu ver, impossível se
torna a desclassificação do crime para o de
estelionato, pois o apelante somente conseguiu
seu intento após ameaçar a vítima, e esta,
temerosa, acabou cedendo às suas exigências,
entregando-lhe os óculos, avaliados em R$
1.700,00 (mil e setecentos reais) (f. 42). 

Ademais, a vítima Leônidas, na fase poli-
cial, declarou que o réu ainda lhe disse que
arrumaria um som de carro para ele, para que
seu prejuízo fosse menor, e somente entregou
os óculos, porque ficou com medo (f. 24). 

Assim sendo, em momento algum a víti-
ma afirmou que havia feito um “negócio” com o
réu, conforme tenta fazer crer a defesa. 

Sobre o tema, veja-se respeitável julgado
desta Corte, aplicável à espécie mutatis mutan-
dis: 
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Penal. Roubo. Autoria e materialidade com-
provadas. Grave ameaça caracterizada.
Recurso a que se nega provimento. 
- A palavra da vítima que, de forma firme e
coerente, reconheceu o réu, aliada a indícios
fortes, que convergem no sentido de sua
responsabilidade, basta para sustentar um
decreto condenatório. 
- A grave ameaça está caracterizada se a víti-
ma se sentiu atemorizada, viciando sua von-
tade e impossibilitando sua capacidade de
resistência, independentemente de exibição
de arma. Recurso improvido (Apelação
Criminal nº 2.0000.00.511916-0/000, Relator
Des. Hélcio Valentim, 5ª Câmara Criminal do
TJMG, pub. em 10.05.2005). 

Logo, restou demonstrada a grave
ameaça na prática do delito, subsistindo, por-
tanto, o crime de extorsão qualificada pelo con-
curso de pessoas, não havendo que se falar em
desclassificação para estelionato. 

Noutro giro, não assiste razão em plei-
tear o afastamento da qualificadora do concur-
so de pessoas, pois nítido que agiu em unidade
de desígnios com a menor E., que, a meu ver,
foi mentora do crime. 

Não obstante alegue a defesa que a menor
não tenha sido processada perante o Juizado da
Infância e da Juventude, tal fato não tem o
condão de excluir a qualificadora do concurso de
pessoas, uma vez que, nos autos, a prova é
cabal da sua atuação em conluio com o apelante,
restando inequivocamente demonstrado o liame
subjetivo que os unia para a prática do crime. 

Aliás, o próprio apelante confessou que
agira em conjunto com a menor E., sendo esta
quem lhe informou que a vítima possuía uns
óculos de valor elevado, uma vez que aquela
não conhecia o apelante. 

Ademais, nada há nos autos que com-
prove que a menor não foi processada, pois,
pelo que consta no relatório da digna autori-
dade policial, foram encaminhadas cópias do
inquérito para a Delegacia Adjunta de
Orientações a Menores, para as providências
necessárias (f. 39). 

Portanto, pouco importa se a menor não
fora processada ou se era simplesmente
menor, o fato é que foram duas pessoas, unidas
pelo liame subjetivo, previamente combinadas,
que praticaram o crime, mesmo que a menor
não tenha praticado ato de execução. 

Nesse sentido: 

Apelação criminal. Roubo majorado. Concur-
so de pessoas. Decotação. Impossibilidade.
Tentativa. Inocorrência. Aplicação do artigo 21
do Código Penal. Erro de proibição. Inaplica-
bilidade. Redução da pena imposta na sen-
tença. Admissibilidade. 
- Não há como rechaçar a majorante do con-
curso de pessoas, se foram três os agentes
participantes do roubo, sendo dois os execu-
tores, pouco importando que um seja menor
inimputável. Tem-se roubo consumado quan-
do, mediante grave ameaça, os agentes sub-
traem objeto pertencente à vítima, evadindo-
se em seguida do local, sendo indiferente se
tiveram a posse tranqüila ou não da res
furtiva, pois a simples inversão da posse do
bem já torna o delito consumado. Impossível
aplicarem-se os mandamentos do artigo 21
do Código Penal brasileiro, quando o agente
tem potencial conhecimento da ilicitude dos
seus atos, sendo sabedor de que sua condu-
ta é tipificada como crime, o que pode ser
demonstrado com sua atitude de empreender
fuga do local logo após a subtração da res.
Verificando-se que as reprimendas foram
sopesadas em primeira instância de forma
exacerbada e relativamente bem acima do
patamar mínimo legal, em respeito ao princí-
pio da proporcionalidade, impõem-se as
respectivas reduções para que seja observa-
do o critério da suficiência e necessidade de
modo a se alcançar a tríplice finalidade da
pena.
- Recursos parcialmente providos (Apelação
Criminal nº 2.0000.00.510.265-4/000, Relator
Des. Vieira de Brito, 5ª Câmara Criminal do
TJMG, pub. em 29.11.2005). 

Isso posto, não procede o pleito defensi-
vo, devendo, de plano, ser rejeitado. 

Afinal, a pena-base aplicada foi fixada no
mínimo legal, não havendo motivos para o
inconformismo da defesa nesse particular. 
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Ante o exposto, nego provimento ao recur-
so, mantendo in totum a sentença condenatória. 

Custas, ex lege. 

É como voto. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Alexandre Victor de
Carvalho e Maria Celeste Porto. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - FORMAÇÃO DE QUADRILHA -  AUTORIA - PROVA
INDICIÁRIA - QUALIFICADORAS -  EXCLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO IN DUBIO

PRO SOCIETATE - TRIBUNAL DO JÚRI - NULIDADE NÃO CARACTERIZADA

Ementa: Recurso em sentido estrito. Sentença de pronúncia. Co-réus. Chacina de Felisburgo.
Crimes de homicídio qualificado e formação de quadrilha. Argüição preliminar para declarar
nula a decisão. Argumento de imputação genérica e ausência de determinação objetiva das
causas configuradoras das qualificadoras. Rejeitada. Pedido alternativo de decotação das
qualificadoras. Improcedente. Súmula 64 do Tribunal de Justiça. Existência do crime e indícios
de autoria. Princípio in dubio pro societate. Recursos improvidos. 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n° 1.0358.05.009233-9/001 - Comarca de Jequitinhonha -
Recorrentes: 1º) Washington Agostinho da Silva; 2º) Adriano Chafik Luedy - Recorrido: Ministério
Público do Estado de Minas Gerais - Relator: Des. EDELBERTO SANTIAGO 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª
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
REJEITAR PRELIMINAR E NEGAR PROVI-
MENTO AOS RECURSOS, À UNANIMIDADE.
INDEFERIDO PEDIDO DE ADIAMENTO, O
ADVOGADO PROTESTOU POR FAZER
SUSTENTAÇÃO ORAL. 

Belo Horizonte, 3 de outubro de 2006. -
Edelberto Santiago - Relator.

Notas taquigráficas

Proferiu sustentação oral, pelo segundo
recorrente, o Dr. Antônio Francisco Patente. 

O Sr. Des. Edelberto Santiago - Trata-se
de recursos em sentido estrito, fulcrados no art.
581, inciso IV, do Código de Processo Penal,
contra decisão da MM. Juíza de Direito, em plan-

tão de férias na Vara Única da Comarca de
Jequitinhonha, que pronunciou os ora recorridos. 

Interpostos os pedidos, formado o instru-
mento e aguardadas as razões recursais, estas
não foram juntadas. Com o objetivo de evitar
futuras argüições de nulidade, determinei o
encaminhamento dos autos à comarca de
origem, a fim de que a defesa ofertasse as
referidas razões, ao final juntadas. 

Os recorrentes sustentam, por meio de
idêntico defensor, inicialmente, que a decisão é
nula por imputação genérica, bem como por
não haver a devida fundamentação. No mérito,
requerem a decotação das qualificadoras. 

Contra-arrazoando, o Ministério Público
se bate pelo desprovimento dos recursos. 

A Procuradoria de Justiça, através do
parecer da lavra do ilustre Procurador, Luiz
Alberto de Almeida Magalhães, opina pela
rejeição da preliminar e, no mérito, pelo não-
provimento dos recursos, sendo de se registrar
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que foi mantida, no juízo de retratação, a r.
decisão hostilizada. 

Em síntese, é o relatório. 

Preliminarmente, conheço dos recursos,
próprios, tempestivos e regularmente processa-
dos. 

A defesa dos recorrentes suscitou para
ambos, em sede de preliminar, a nulidade da
decisão de pronúncia, sob o argumento de que a
mesma narra, de forma genérica, a participação
dos acusados, a qual, descrita na denúncia, foi
simplesmente repetida na sentença. Assim, por
não delimitar concretamente a imputação, teria
tornado inviável a devida defesa. 

Não procede a argüição. 

Embora desnecessário, não custa relem-
brar que a sentença de pronúncia não encerra
juízo de culpabilidade, mas sim simples juízo de
admissibilidade, no sentido de que o julgamen-
to deva ou não ser feito perante o Tribunal do
Júri. Se a sentenciante mergulhasse com afinco
na análise do caudaloso conjunto probatório, a
defesa, por certo, recorreria, então por oposto
argumento, alegando indevido transbordamen-
to dos limites da pronúncia. 

Vê-se que a sentença de f. 1.802/1.822 foi
tecnicamente bem lavrada pela douta Magistrada
a qua, desmerecendo qualquer reparo. Pouco
importa que tenha repetido, na narrativa dos
fatos, os termos da exordial acusatória. Não lhe
retira validade, se os fatos estão descritos de
forma clara, indicando os fundados indícios de
autoria, como devem ser e como foram. 

A par do inegável propósito protelatório
do pedido - se os acusados não estão envolvi-
dos na chacina, por que temer o julgamento
popular? -, a alegação de carência de funda-
mentação do decreto de pronúncia não se sus-
tenta, pois a Sentenciante, como dito acima,
cuidou de bem apreciar e indicar as provas
colhidas no processo. 

Rejeito a preliminar. 

No mérito, a meu sentir, merece subsistir
o r. decisum hostilizado. 

Os ora recorrentes são acusados, junta-
mente com outros 13 réus, de serem os autores
dos bárbaros homicídios perpetrados e con-
sumados, em 20 de novembro de 2004, contra
cinco, e tentados contra outros 12 trabalha-
dores rurais do “Acampamento Terra
Prometida”, que foi formado na propriedade
rural conhecida como “Fazenda Nova Alegria”,
no Município de Felisburgo-MG. 

Por ocasião do julgamento do Recurso
em Sentido Estrito nº 1.0358.05.006695/2.001,
do qual fui Relator vencido, tendo sido Relatora
para o acórdão a Des.ª Márcia Milanez, pon-
derei em meu voto que: 

(...)
Oportuno observar que a prisão dos co-denun-
ciados já foi apreciada, por três vezes, por este
egrégio Tribunal de Justiça, tanto no Habeas
Corpus nº 1.0000.04.416213-9000, relatado
pelo em. Des. Herculano Rodrigues, como no
Habeas Corpus nº 1.0000.05.421610-6/000,
relatado pela Des.ª Beatriz Pinheiro Caires,
como também nos Habeas Corpus nº
1.0000.05.425809-0 e nº 1.0000.05.420.619-
8/000, dois quais fui Relator e, nestes, mani-
festei-me no sentido de que:
‘... se a conjugação entre os fatores intensi-
dade das lesões sofridas (dezessete vítimas,
entre mortos e feridos); forma e execução do
ilícito, com periculosidade demonstrada em
face da ousadia criminosa do grupo armado,
em número de quinze; comoção social e
clamor público deles resultantes, com reper-
cussão nacional, e, quiçá, internacional-
mente; necessidade de se preservar a credi-
bilidade do Judiciário - tudo alicerçado em
provas contundentes de autoria e materiali-
dade e regrado pela sensibilidade do julgador
próximo aos fatos -, não constituem funda-
mentos suficientes para a garantia da ordem
pública, data venia, desconheço que razões
mais poderiam justificá-la. 
De mais a mais, lê-se no auto de visita e cons-
tatação (f. 421/422-TJ), elaborado pelo MM.
Juiz de Direito da Vara de Conflitos Agrários,
Dr. Renato Luís Dresch, ‘... que se constatou
no local é que o clima é extremamente tenso,
merecendo cuidados especiais das autori-
dades de segurança, considerando-se que a



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

rim
in

al

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 57, n° 179, p. 299-408, out./dez. 2006 405

estrutura física e de pessoal da Polícia Militar
de Felisburgo não atende às necessidades da
tensão que existe no local. Por parte dos tra-
balhadores acampados existe o receio de que
possa ocorrer nova agressão por parte da
família de Adriano Chafik, de modo que qual-
quer contato direto com os trabalhadores
poderá ocasionar resultados drásticos. De
outro lado, os familiares de Adriano Chafik
afirmam que os trabalhadores acampados
são ‘bandidos’, ‘ladrões’ e vagabundos, não
mostrando sentimento pelas mortes ocorridas
no conflito precedente. Verificou-se que é
grande o clima de tensão em Felisburgo, o
que deve ser motivo de preocupação. Os tra-
balhadores temem um novo ataque ao acam-
pamento, a exemplo do ocorrido em novem-
bro/04. A família Chafik se sente injustiçada
pela ocupação. O fato de se tratar de terra
devoluta entendem não interferir nos seus
direitos porque possuem posse trintenária.
Diante desses fatos e temendo novo conflito,
será oficiado às autoridades policiais compe-
tentes para que tomem providências preventi-
vas recomendando o reforço da segurança
policial no local...’. 
Os inúmeros depoimentos recolhidos das teste-
munhas/vítimas, entre eles, os de Maria Geralda
de Souza (f. 59/61), Maria Gomes Soares (f.
67/69), Wilton Soares Ribeiro (f. 70/71), Luzia
Rodrigues de Souza (f. 79/80), Leonice
Francisca de Souza (f. 81/82), Edinalva Alcanje
da Costa (f. 93/94) e outros, todos dão conta da
autoria atribuída aos réus, das ameaças que os
mesmos têm feito contra as vítimas. 

Como é sabido, para a pronúncia, basta
que o julgador se convença da existência do
crime e de indícios de que o réu seja o seu
autor, conforme dispõe o art. 408 do CPP. Por
menor que seja a dúvida da prova, impõe-se a
pronúncia, cabendo a decisão ao Tribunal do
Júri, juízo constitucional dos processos por
crimes dolosos contra a vida, consumados ou
tentados. Valendo lembrar que aqui se aplica o
princípio in dubio pro societate, em vez do in
dubio pro reo. 

Os autos de corpo de delito de f. 566/597
atestam a materialidade dos delitos. Os indí-
cios, quanto à autoria, ficaram demonstrados
em face dos autos de reconhecimento de f.
621/630 e dos testemunhos de f. 16/17, 21/22,

275/278, 331/334, 1281/1282, entre outros,
conforme citados na sentença. 

As qualificadoras ficaram demonstradas; a
do motivo torpe, porque os executores, entre
eles, Washington Agostinho, foram contratados
pelo recorrente Adriano Chafik Luedy e pelo co-
réu Calixto Luedy Filho, e a do recurso que
impossibilitou a defesa, porque os autores
entraram no acampamento, onde surpreende-
ram as vítimas, soltando fogos de artifício, incen-
diando os barracos e disparando contra elas. 

Ademais, as Câmaras Criminais deste
eg. Tribunal já pacificaram o entendimento,
proclamado através da Súmula 64, segundo a
qual: “Deve-se deixar ao Tribunal do Júri a
inteireza da acusação, razão pela qual não se
permite decotar qualificadoras na fase de
pronúncia, salvo quando manifestamente
improcedentes”. 

Como dito acima, se houver dúvida,
impõe-se a pronúncia, remetendo a decisão ao
Tribunal do Júri, pois aqui se aplica o princípio
in dubio pro societate. 

Mercê de tais considerações, rejeito a
preliminar e nego provimento aos recursos, para
manter, na íntegra, a r. sentença hostilizada. 

Custas, na forma da lei. 

A Sr.ª Des.ª Márcia Milanez - Registro
que ouvi, atentamente, o Dr. Antônio Francisco
Patente e acompanho V. Ex.ª, ao entendimento
de que a sentença de pronúncia encerra, tão-
somente, um juízo de admissibilidade, e que se
deve deixar ao Tribunal do Júri a apreciação do
crime que é imputado aos recorrentes. 

Com relação ao decote das qualificado-
ras, também acompanho, às inteiras, o voto de
V. Ex.ª. 

O Sr. Des. Gudesteu Biber – Sr.ª
Presidente. Não tive acesso a estes autos,
como Vogal, porque cheguei hoje de férias e é
o primeiro dia em que estou funcionando. Mas,
tive acesso rápido a todos os processos em que
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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,
DAR PROVIMENTO AO PRIMEIRO APELO E
NEGAR PROVIMENTO AO SEGUNDO. 

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2006. -
Sérgio Resende - Relator. 

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Sérgio Resende - Pela sen-
tença de f. 79/84, o MM. Juiz de Direito da
Comarca de Medina, julgando parcialmente
procedente a denúncia, condenou a ré Maria
Terta Alves Braga, qualificada nos autos, como
incursa nas sanções do art. 129, § 1º, III, do
Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de
liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em
regime aberto.

sou Vogal, cerca de 60, e ainda recebi, hoje de
manhã, oito processos para serem colocados
em mesa. 

Mas, como o processo é muito conhecido,
ao ler a inicial, já me dei conta de seu conteúdo.
Na questão de sentença de pronúncia, especial-
mente nesses processos mais “badalados” pela
imprensa, há sempre uma repetição de argu-
mentos. Se o juiz passa de leve sobre a prova,
sem nela se aprofundar, alega-se falta de funda-
mentação da sentença de pronúncia; se o ma-
gistrado aprofunda na prova para justificar as
razões de seu convencimento com relação à
pronúncia, diz-se que ele está influenciando o
julgamento dos réus, sendo quase um assis-
tente de acusação, porque entrou numa matéria
que não competia a ele, e sim ao corpo de sen-
tença. Desse modo, acredito que esse meio-

termo entre aquilo que se chama “fundamen-
tação” e se entende como “excesso de lin-
guagem” é dádiva dos bons juízes. No caso,
embora a sentença de pronúncia, realmente,
não seja um primor, ela deve subsistir, porque
não é dado ao magistrado, nessa fase, ingres-
sar em mergulhos aprofundados na prova para
dizer e afirmar que o fulano é o autor. Qualquer
ênfase que se faça nessa oportunidade é inde-
vida. Por isso, rejeito a preliminar e, quanto ao
mérito, não há dúvida, já que o índice foi eleva-
do, mantenho a sentença de pronúncia, negan-
do provimento a todos os recursos. 

Súmula - À UNANIMIDADE, REJEITARAM
PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AOS
RECURSOS. INDEFERIDO PEDIDO DE ADIA-
MENTO, O ADVOGADO PROTESTOU POR
FAZER SUSTENTAÇÃO ORAL.

-:::-

LESÃO CORPORAL GRAVE - APELAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - TEMPESTIVIDADE -
PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO DE PRAZO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - INOCORRÊNCIA -
CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE - CONFISSÃO - CAUSA

DE DIMINUIÇÃO - VIOLENTA EMOÇÃO - ART. 129, § 4º, DO CÓDIGO PENAL

Ementa: Apelação criminal. Lesão corporal de natureza grave. Recursos da defesa e do Ministério
Público. Preliminares: prescrição e intempestividade. Inocorrência. Rejeição. Absolvição.
Impossibilidade. Delito plenamente configurado. Reprimenda. Modificação para melhor adequar
a reprimenda. Recurso da defesa desprovido, com provimento do recurso ministerial. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0414.03.001489-1/001 - Comarca de Medina - Apelantes: 1º)
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 2ª) Maria Terta Alves Braga - Apelados: Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, Maria Terta Alves Braga - Relator: Des. SÉRGIO RESENDE 
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Inconformado, o Órgão Ministerial aviou
apelo pugnando pelo aumento da reprimenda
fixada. 

A ré, também, impetrou recurso pleitean-
do, preliminarmente, a prescrição e, no mérito,
sua absolvição ou, quando não, a substituição
da pena imposta. 

As partes apresentaram suas contra-
razões recursais, respectivamente às f. 96 e
97/100. O Ministério Público, em preliminar,
requereu o não-conhecimento do recurso, em
face de sua intempestividade, e, no mérito,
ambos pleiteiam o desprovimento. 

Em parecer acostado à f. 105, mani-
festou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo co-
nhecimento dos recursos e o provimento do
pleito do Parquet. 

É o relatório. 

Presentes os pressupostos de admis-
sibilidade, conhece-se dos recursos. 

Inicialmente, importa analisar as prelimi-
nares argüidas. 

Alega a defesa da apelante a prescrição. 

No caso em análise, o lapso prescricional é
regulado pelo art. 109, V, do Código Penal, cujo
período é de 4 anos. Segundo o disposto no art.
117, I e IV, do Código Penal, o curso da prescrição
é interrompido com o recebimento da denúncia,
bem como pela prolação da sentença conde-
natória recorrível. A interrupção prevê o recomeço
da contagem por inteiro do prazo. Percebe-se,
compulsando-se os autos, que não houve a fluên-
cia deste prazo entre o cometimento do delito
(08.04.2002) e o recebimento da denúncia
(10.12.2002) e, muito menos, da sentença conde-
natória (19.10.2004) até a presente data. 

Afasta-se, pois, a incidência da primeira
preliminar, passando-se à análise da segunda. 

Argúi a il. Promotora de Justiça ter sido o
recurso interposto de forma extemporânea, sob

o fundamento de que a defesa foi intimada da
sentença em 04.11.2004 e a denunciada em
12.11.2004, contudo, e que o apelo só foi inter-
posto em 04.10.2005 (quando o Magistrado de
primeiro grau abriu vista ao procurador para
apresentar razões recursais em face do recurso
ministerial). 

É sabido que, conforme posicionamento
do Supremo Tribunal Federal, a intimação da
sentença deverá ser feita pessoalmente ao réu,
bem como ao seu procurador, fluindo o prazo
recursal a partir da última intimação efetuada.
Importante ressaltar que a intimação do patrono
também deve ser feita de forma pessoal, não
bastando a simples publicação da sentença no
Órgão Oficial. 

No caso em análise, em 04.11.2004, a
sentença foi publicada no Diário Oficial para
conhecimento e intimação das partes. A recor-
rente foi devidamente intimada em 12.11.2004.
Entretanto, o patrono da apelante foi intimado
pessoalmente apenas em 04.10.2005, apresen-
tando nessa mesma data recurso de apelação. 

Não há, pois, que se falar em intempes-
tividade do recurso, uma vez que, ocorrida a
última intimação (do procurador), houve, de
imediato, a interposição. 

Assim, rejeitam-se as preliminares. 

Narra a denúncia que, em 08.04.2002, a
recorrente Maria Terta Alves, após uma dis-
cussão, desferiu golpes de facão em Maria
Cleuza Alves de Jesus, provocando várias
lesões em seu corpo, resultando, inclusive, na
perda do polegar direito da vítima. 

A ré foi condenada pelo Juízo de primeiro
grau, havendo interposição de recursos por ela
e pelo Ministério Público. 

O Parquet pleiteia o aumento da repri-
menda imposta, visto que, diante da gravidade
da lesão, não haveria que se falar em tão
grande margem de redução (1/3), por ter agido
a recorrente sob violenta emoção logo após
injusta provocação da vítima. 
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A ré, por sua vez, bate por sua
absolvição, por não ter restado comprovada a
autoria do delito ou, quando não, pela substi-
tuição da pena imposta. 

Descabida a argumentação da recorrente
acerca da negativa da autoria, pois, tanto na
fase policial (f. 07) quanto em juízo (f. 56), con-
fessou a autoria do delito, afirmando serem ver-
dadeiros os fatos narrados. 

No que tange à fixação da reprimenda
imposta, realmente, o Magistrado, ao proceder
à redução devida pelo art. 129, § 3°, do Código
Penal, o fez de forma excessiva, sem levar em
conta a gravidade do delito e as lesões cau-
sadas na vítima. Assim, faz-se necessária a
correta adequação da reprimenda. 

Mantendo-se a pena-base imposta, no
importe de 2 (dois) anos, e a atenuação de 6
(seis) meses, pela aplicação do preceito do art.
65, III, do Código Penal, por ter a recorrente
confessado a prática criminosa, aplica-se a
redução de 1/6, para que se cumpram as

funções de prevenção e reprovação da pena,
importando a condenação em 1(um) ano e 3
(três) meses, de reclusão, a ser cumprida em
regime aberto. 

Não há que se falar na substituição da
pena imposta, bem como em sua suspensão,
uma vez que a recorrente não preenche os re-
quisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal. 

Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso da defesa e dá-se provimento ao recur-
so ministerial, após rejeitadas as preliminares. 

Custas, como de lei. 

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Jane Silva e Antônio Carlos
Cruvinel. 

Súmula - REJEITARAM PRELI-
MINARES, DERAM PROVIMENTO AO
PRIMEIRO APELO E NEGARAM PROVIMEN-
TO AO SEGUNDO.

-:::-
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Impetrante: Maurício Vasconcelos.
Impetrada: Segunda Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Paciente: Alberto dos Santos Ceolin

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,
denegou a ordem”. Os Srs. Ministros Laurita
Vaz, Arnaldo Esteves Lima e Felix Fischer
votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 7 de novembro de 2006
(data do julgamento) - Ministro Gilson Dipp -
Relator.

Relatório

Exmo. Sr. Ministro Gilson Dipp (Relator) -
Adoto, como relatório, a parte expositiva do
parecer ministerial de f. 70/72:

1. Cuida-se de habeas corpus impetrado por
Maurício Vasconcelos, em benefício do

paciente Alberto dos Santos Ceolin, em que
aponta como autoridade coatora a Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia.
2. Consoante os autos, o paciente, junta-
mente com mais quatro pessoas, foram
denunciados como incursos no art. 121, § 1º,
inciso I (primeira parte) e inciso IV (embosca-
da), do Código Penal, por terem matado o
Prefeito Municipal de Serra, Espírito Santo, e
seu motorista.
3. Na fase de oferecimento do libelo acu-
satório - artigo 416, § 2º, do Código de Pro-
cesso Penal, o Ministério Público da Bahia
apresentou o rol de testemunhas a serem
convocadas para o plenário, requereu diligên-
cias e descreveu as circunstâncias fáticas a
serem provadas. Ressalta-se que a presente
hipótese foi objeto do programa “Linha
Direta”, da Rede Globo.
4. O MM. Juiz, em resposta do ofício expedi-
do pelo d. Desembargador Relator, informou
que ‘a defesa insurgiu-se contra a exibição da
fita do Programa “Linha Direta” durante o jul-
gamento pelo plenário do Júri, sob o argu-
mento de que a edição do programa de tele-
visão acima citado foi feita somente com base
nas palavras da acusação e, com efeito, sua
exibição aos jurados malferira o princípio da
igualdade’. Finaliza afirmando que, ‘a defesa

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CRIMINAL - HC - HOMICÍDIO QUALIFICADO - EXIBIÇÃO DE FITA DE VÍDEO DO
PROGRAMA “LINHA DIRETA” NO PLENÁRIO DO JÚRI - ILEGALIDADE

NÃO EVIDENCIADA - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO
E AMPLA DEFESA - ORDEM DENEGADA

I. Hipótese em que se sustenta ilegalidade na exibição de fita de vídeo do programa “Linha
Direta”, no qual se reconstituiu crime cuja autoria é imputada ao paciente, na sessão plenária
do Tribunal do Júri.

II. O conteúdo da referida fita não se apresenta como prova surpresa, não esperada pela defe-
sa; ao contrário, trata-se de prova submetida ao crivo do contraditório.

III. A simples exibição de fita de vídeo contendo programa de televisão, em sessão plenária de Júri,
não é suficiente para caracterizar a perda da parcialidade dos jurados. Precedente desta Corte.

IV. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS Nº 65.144-BA (2006/0185120-7) - Relator: Ministro GILSON DIPP
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não recorreu da decisão judicial que admitiu a
juntada do encimado documento nos autos’ (f.
42).
5. Sucede que a defesa impetrou ordem de
habeas corpus, perante a Segunda Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, com o objetivo de impedir a exibição da
fita magnética. A Colenda Corte denegou a
ordem em acórdão, assim ementado, verbis
(f. 58): ‘Ementa: Direito Processual Penal.
Direito Penal. Crime de pistolagem, com
repercussão perante a opinião pública do
Extremo Sul da Bahia e do Estado do Espírito
Santo, e objeto de reportagem veiculada pelo
Programa ‘Linha Direta’ da TV Globo.
Ministério Público pede exibição da fita mag-
nética perante o plenário do Júri. Pedido
deferido. Impetrante afirma que a exibição da
fita ofenderá os princípios da imparcialidade e
da igualdade. A autoridade coatora informa
que a defesa não recorreu da decisão judicial
que admitiu a juntada do documento. Delito
rumoroso. Matadores por encomenda levam a
cabo a vida de dois cidadãos, o prefeito de
Serra e seu motorista. Segundo as peças dos
autos, o prefeito foi assassinado por não per-
mitir enriquecimento ilícito em detrimento do
patrimônio público. Armaram-lhe, então, uma
emboscada, no município de Itabela, estado
da Bahia, onde ele possuía uma fazenda. O
motorista morreu para não testemunhar.
Delito que envolve pessoas do submundo do
crime, integrantes da associação conhecida
como ‘Scuderie Detetive Le Cocq’. Posterior
queima de arquivos, morte de partícipes da
empreitada, com João Bigode, e desapareci-
mento do advogado Carlos Batista de Freitas.
O CP (art. 475) permite a produção ou leitura
de documento que haja sido comunicado à
parte contrária, com antecedência de pelo
menos três dias do julgamento, compreendida
a leitura de jornais ou qualquer documento
escrito cujo conteúdo verse a matéria do fato
constante do processo. A despeito do deferi-
mento do pedido, a defesa do paciente,
mesmo cientificada, não recorreu nem o
impugnou durante a contrariedade do libelo.
Documento apresentado pelo MP não é ilegal
nem clandestino. Ao contrário, conhecido,
pois transmitido anteriormente pela televisão,
sem nenhum conteúdo inesperado, e incapaz,
pois, de surpreender a defesa. A mera
exibição de fita de vídeo contendo programa
televisivo não caracteriza a perda de parciali-
dade dos jurados, eis que ela será, ao lado
das demais provas, submetida ao crivo do

contraditório, durante a sessão plenária, opor-
tunidade em que a defesa, que tem sempre a
última palavra, poderá combatê-la com toda
veemência. Ausência de ofensa aos princípios
da imparcialidade e da igualdade. Ordem
denegada’.
6. Dessa feita, a defesa renova sua preten-
são, perante essa Colenda Corte Superior de
Justiça, através do presente writ, sustentando
que ‘a exibição do programa perante o Júri
será um ponto de desigualdade entre a
acusação e a defesa, pois em nenhum
instante a defesa participou das gravações ou
lhe foi dada voz’ (f. 4).
7. Afirma que, à luz do princípio do garan-
tismo, deve o juiz observar a licitude das
provas; todavia, segundo os argumentos
defensivos, ‘no caso sob análise resta evi-
dente que a fita magnética contendo o pro-
grama ‘Linha Direta’ contempla uma prova
que não atendeu aos requisitos básicos do
sistema contraditório: a contradição por parte
da defesa’ (f. 6). Dessa forma, alega que a
não-observância da ilicitude da prova e a
apresentação desta em plenário feriram o
princípio da igualdade das partes e a paridade
de armas. Aduz que ‘permitir a execução da
fita perante o Conselho de Sentença é ferir de
morte a sua imparcialidade’ (f. 7)
8. Em outro giro, ressalta que a Corte de
origem, ‘além de negar ao paciente a igual-
dade de condições no julgamento pelo
Tribunal do Júri ainda se utiliza de uma linha-
gem que, tal como o programa, pode influir os
jurados se exibido em plenário’ (f. 11).
9. Ao final, requer a proibição da exibição da
fita de vídeo e a conseqüente extração da
ação penal do programa ‘Linha Direta’, ou,
subsidiariamente, a nulidade do v. acórdão
hostilizado.

A d. Subprocuradoria-Geral da República
opinou pela denegação da ordem (f. 69/75).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Voto

Exmo. Sr. Ministro Gilson Dipp (Relator) -
Trata-se de habeas corpus, substitutivo de
recurso ordinário, impetrado em favor de
Alberto dos Santos Ceolim contra v. acórdão
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proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a
ordem anteriormente impetrada, visando a
impedir a exibição de fita de vídeo contendo
gravação do programa “Linha Direta” na sessão
plenária do Tribunal do Júri. Consta dos autos
que o paciente foi denunciado e pronunciado
como incurso nos crimes previstos nos artigos
121, § 2º, incisos I e IV, todos do Código Penal.

O Ministério Público formulou requeri-
mento no sentido de que fosse permitida a
exibição de fita de vídeo em plenário do Júri
contendo o programa “Linha Direta” apresenta-
do pela Rede Globo de Televisão, o qual
reconstituiu a prática dos delitos cuja autoria é
imputada ao paciente.

Deferido o pedido, a defesa, irresignada,
impetrou habeas corpus perante o Tribunal a
quo.

A ordem foi denegada, à unanimidade,
conforme ementa de f. 57/58.

Daí a presente impetração, na qual se
reiteram os argumentos anteriormente expendi-
dos no writ originário, alegando-se, em síntese,
que a referida fita de vídeo, com a exibição do
programa “Linha Direta” da Rede Globo de
Televisão, configura prova ilegal (ilegítima e
ilícita), não podendo ser exibida aos jurados.
Aduz-se que tal tipo de recurso influenciaria
sobremaneira o corpo de jurados, favorecendo-
se, portanto, a acusação e ferindo-se o princípio
da igualdade de armas.

Requer-se, ao final, a extração, dos
autos, do DVD do programa ou a proibição de
sua exibição.

A irresignação não merece amparo.

Inicialmente, não há que se falar em ile-
galidade da prova a ser produzida em plenário,
concernente à fita de vídeo do programa “Linha
Direta”, no qual se reconstituíram os crimes
cuja autoria é imputada ao paciente.

O conteúdo da referida fita não se apre-
senta como prova surpresa, não esperada pela
defesa.

Ao revés, trata-se de uma prova submeti-
da ao crivo do contraditório, como bem
ressaltou a Subprocuradoria-Geral da
República (f. 72/73):

... De uma rápida leitura nas informações
prestadas pelo Juízo de origem, à f. 42, verifi-
ca-se que a defesa não recorreu da decisão
que permitiu a exibição da fita de vídeo, no
prazo estabelecido no art. 475 do Código de
Processo Penal. Portanto, não há que se falar
em cerceamento da defesa. O crivo ao contra-
ditório foi concedido. Se, realmente, a defesa
tivesse se irresignado com a exibição daquela
prova, teria se pronunciado no momento
processual adequado, para, então, o julgador
analisar sobre uma provável ilicitude a ensejar
a pretensa proibição ou nulidade.

Importante ressaltar que os efeitos even-
tualmente advindos da exibição da fita de vídeo
aos jurados poderão ser amplamente combati-
dos durante o julgamento, máxime no momento
dos debates orais.

Sendo assim, não procede a alegação de
nulidade, eis que restaram observados os
princípios da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, conforme entendimento já sedi-
mentado por esta Corte, a simples exibição de
fita de vídeo contendo programa de televisão,
em sessão plenária de Júri, não é suficiente para
caracterizar a perda da parcialidade dos jurados.

Nesse sentido, confiram-se os julgados
abaixo, verbis:

Criminal. HC. Homicídio qualificado.
Ocultação de cadáver. Estupro. Exibição de
fita de vídeo do programa “Linha Direta” no
plenário do Júri. Ilegalidade não evidenciada.
Observância dos princípios do contraditório e
ampla defesa. Suspensão do processo para
julgamento de recursos especial e extra-
ordinário interpostos por co-réu. Recursos
não admitidos pelo Tribunal a quo.
Fundamentos superados. Liberdade pro-
visória. Instrução deficiente. Ausência do
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decreto de prisão preventiva. Não-conheci-
mento. Ordem parcialmente conhecida e
denegada. Hipótese em que se sustenta ile-
galidade na exibição de fita de vídeo do pro-
grama “Linha Direta”, no qual se reconstituiu
crime cuja autoria é imputada ao paciente, na
sessão plenária do Tribunal do Júri. O conteú-
do da referida fita não se apresenta como
prova surpresa, não esperada pela defesa; ao
contrário, trata-se de prova submetida ao
crivo do contraditório, a qual se encontra,
inclusive, sendo periciada a pedido da defesa.
A simples exibição de fita de vídeo contendo
programa de televisão, em sessão plenária de
Júri, não é suficiente para caracterizar a perda
da parcialidade dos jurados. Precedente
desta Corte. O pedido de suspensão do
processo até que se ultimem os julgamentos
dos recursos especial e extraordinário inter-
postos por co-réu encontra-se superado, pois
tais recursos sequer foram admitidos.
Ausente, nos autos, cópia da decisão que
decretou a custódia cautelar do paciente, não
há como analisar a suposta ilegalidade da
segregação.
Ordem parcialmente conhecida e denegada
(HC 31.181/RJ, de minha autoria, j. em
03.08.2004, DJ de 06.09.2004, p. 275).

“Habeas corpus. Processo penal. Homicídio
duplamente qualificado. Apresentação de fita
de vídeo no plenário do Júri. Perda da impar-
cialidade dos jurados não demonstrada.
Nulidade não argüida em momento oportuno.
Ordem denegada. - A alegação de imparciali-
dade dos jurados deve estar comprovada de
plano, o que não ocorreu in casu. A simples

exibição de fita de programa de televisão em
sessão plenária do Júri não é suficiente para
caracterizar a perda da imparcialidade dos
jurados. - As nulidades ocorridas após a
pronúncia e durante o julgamento do Tribunal
do Júri devem ser argüidas na própria sessão,
nos termos do art. 571, V e VIII, do CPP, sob
pena de preclusão (art. 572, I). - Ordem dene-
gada (HC 29.762/RJ, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ de 03.05.2004)

Diante do exposto, denego a ordem.

É como voto.

Certidão

Certifico que a egrégia Quinta Turma, ao
apreciar o processo em epígrafe na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte
decisão:

“A Turma, por unanimidade, denegou a
ordem”.

Os Srs. Ministros Laurita Vaz, Arnaldo
Esteves Lima e Felix Fischer votaram com o Sr.
Ministro Relator.

Brasília-DF, 7 de novembro de 2006. -
Larissa Garrido Benetti Segura (em substitui-
ção) - Secretária.

(Publicado no DJU de 18.12.2006)

-:::-

HABEAS CORPUS - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - COMPOSIÇÃO DO DANO -
IRRELEVÂNCIA - INEXISTÊNCIA DE DOLO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - TRANCAMENTO DA

AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE

1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa, medida de exceção que é,
somente pode ter lugar quando o motivo legal invocado se mostrar à luz da evidência, primus
ictus oculi. 

2. No crime de apropriação indébita, a reparação do dano por ato voluntário do agente, antes ou
depois do recebimento da denúncia, não tem o condão de obstar a propositura da ação penal,
prestando-se, apenas na primeira hipótese, a reduzir a pena eventualmente imposta ao réu.

3. Em inafastadas, de plano, a tipicidade e a materialidade delitivas, deve a questão, por induvi-
dosa, ser decidida em momento próprio, qual seja o da sentença penal, e à luz de todos os ele-
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Impetrantes: Paulo Napoleão Gonçalves
Quezado e outro. Impetrada: Segunda Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará. Paciente: Francisco Bonfim Neto 

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos
em que são partes as acima indicadas, acor-
dam os Ministros da Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, por unanimidade, denegar
a ordem de habeas corpus, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Paulo
Gallotti, Maria Thereza de Assis Moura e Nilson
Naves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Paulo
Medina. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Nilson Naves.

Brasília, 18 de dezembro de 2006 (data
do julgamento). - Ministro Hamilton Carvalhido -
Relator.

Relatório 

O Exmo. Sr. Ministro Hamilton Carvalhido
(Relator) - Habeas corpus contra a Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará, que, denegando o writ impe-
trado em favor de Francisco Bonfim Neto,
preservou-lhe o processo da ação penal a que
responde pela prática, em tese, do delito tipifi-
cado no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código
Penal.

Alega o impetrante constrangimento ile-
gal, visto que

(...) não há que se falar em crime de apropria-
ção indébita por parte do paciente, posto que,
antes da instauração do inquérito e até mesmo
da ação penal, efetuou acordo, homologado

por autoridade pública, in casu, o Parquet,
com sua cliente, e já cumprido (f. 14).

Assevera, ainda, que

(...) jamais existiu por parte do paciente
animus de apropriar-se indevidamente de
valores, tendo ocorrido apenas um adianta-
mento de honorários, com a concordância de
sua cliente, plenamente explicado no interro-
gatório do paciente, em face dos elevados
custos na promoção e encaminhamento da
ação na Justiça Federal em Fortaleza (f. 15).

Aduz, de resto, que

(...) sob nenhuma hipótese há que se falar em
incidência do tipo penal do art. 168, § 1º, III,
do Código Penal brasileiro, por absoluta falta
de dolo específico, elemento subjetivo do tipo
penal, faltando, portanto, justa causa, para
averiguar, processar e punir (f. 15).

Pugna, ao final, no sentido de que seja
determinado o “(...) trancamento da ação penal
em curso na 2ª Vara de Crateús-CE, já que ple-
namente evidenciada a inexistência de justa
causa para o prosseguir da mesma” (f. 17).

Liminar indeferida (f. 91/93).

Informações prestadas (f. 96/103).

O Ministério Público Federal veio pela
denegação da ordem, em parecer da lavra da
Ex.ma Sr.ª Subprocuradora-Geral da República,
Dr.ª Lindôra Maria Araújo, assim sumariado:

Penal e processual penal. Habeas corpus.
Apropriação indébita por advogado.
Impossibilidade. Medida excepcional. Questões
suscitadas que refogem aos estreitos limites do
writ. Parecer pela denegação da ordem (f. 105).

É o relatório.

mentos de convicção a serem colhidos no desenrolar de toda a instrução criminal, sendo, pois, de

todo incabível o abortamento precipitado do feito, à moda de absolvição sumária do denunciado.

4. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS Nº 51.243-CE - Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO
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Voto

O Exmo. Sr. Ministro Hamilton Carvalhido
(Relator) - Senhor Presidente, habeas corpus
contra a Segunda Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça do Estado do Ceará, que, denegan-
do writ impetrado em favor de Francisco Bonfim
Neto, preservou-lhe o processo da ação penal a
que responde pela prática, em tese, do delito
tipificado no artigo 168, § 1º, inciso III, do
Código Penal.

Alega o impetrante constrangimento ile-
gal, visto que 

(...) não há que se falar em crime de apropria-
ção indébita por parte do paciente, posto que,
antes da instauração do inquérito e até mesmo
da ação penal, efetuou acordo, homologado
por autoridade pública, in casu, o Parquet,
com sua cliente, e já cumprido (f. 14).

Assevera, ainda, que

(...) jamais existiu por parte do paciente
animus de apropriar-se indevidamente de
valores, tendo ocorrido apenas um adianta-
mento de honorários, com a concordância de
sua cliente, plenamente explicado no interro-
gatório do paciente, face aos elevados custos
na promoção e encaminhamento da ação na
Justiça Federal em Fortaleza (f. 15).

Aduz, de resto, que

(...) sob nenhuma hipótese há que se falar em
incidência do tipo penal do art. 168, § 1º, III,
do Código Penal Brasileiro, por absoluta falta
de dolo específico, elemento subjetivo do tipo
penal, faltando, portanto, justa causa, para
averiguar, processar e punir (f. 15).

Pugna, ao final, no sentido de que seja
determinado o “(...) trancamento da ação penal
em curso na 2ª Vara de Crateús-CE, já que ple-
namente evidenciada a inexistência de justa
causa para o prosseguir da mesma” (f. 17).

Denego a ordem. 

Esta Corte Superior de Justiça e o excel-
so Supremo Tribunal Federal são firmes na

compreensão de que o trancamento da ação
penal por ausência de justa causa, medida de
exceção que é, somente pode ter lugar quando
o seu motivo legal se mostrar à luz da evidên-
cia, primus ictus oculi.

In casu, é esta a letra da denúncia:

Segundo consta nos fólios do presente
inquérito policial, o acusado, advogado mili-
tante nesta comarca, também conhecido
como ‘Dr. Neto Bonfim’, apropriou-se indevi-
damente de quantia retirada a título de pre-
catório judicial, que deveria ter sido entregue
à sua cliente, Antônia Caé de Oliveira, sendo
que só chegou a entregar o dinheiro à mesma
cerca de dois anos depois, quando instado a
tanto na Promotoria de Justiça.
A vítima, Sra. Antônia Caé de Oliveira, sentin-
do-se lesada, procurou o Decon, no dia 22 de
fevereiro de 2005, a fim de fazer reclamação,
referente ao processo 95.0002309-1, que
tramitou na 3ª Vara da Justiça Federal -
Seção Ceará, uma vez que o advogado ora
acusado recebera, no ano de 2003, precatório
judicial n. 43553, cujo valor bruto é de R$
16.256,93 (dezesseis mil duzentos e cinqüen-
ta e seis reais e noventa e três centavos),
tendo o acusado recebido R$ 12.343,25 (doze
mil trezentos e quarenta e três reais e vinte e
cinco centavos), como valor líquido, após
desconto do valor retido a título de Imposto de
Renda.
Está comprovado nos autos que os hono-
rários advocatícios foram acordados em 30%
(trinta por cento) do valor liquidado no pre-
catório, o que equivale a R$ 3.702,97 (três mil
setecentos e dois reais e noventa e sete cen-
tavos), e que, em vez de entregar todo o
restante à sua cliente, R$ 8.641,00 (oito mil
seiscentos e quarenta e um reais), o acusado
apenas entregou a quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) no ano de 2003, apropriando-
se indevidamente da quantia de R$ 3.641,00
(três mil seiscentos e quarenta e um reais).
No Decon, foi realizada a conciliação, e o
advogado acusado, naquela mesma data
(22.02.05), pagou a quantia de R$ 3.641,00
(três mil seiscentos e quarenta e um reais),
ficando estabelecido que o valor correspon-
dente ao Imposto de Renda retido na fonte
seria exclusivo da vítima.
Naquela oportunidade, o Promotor de Justiça
que oficia perante o Decon, nesta comarca,
Dr. Gustavo Henrique Cantanhêde Morgado,
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verificou a existência de um recibo em poder
do referido causídico (cópia em anexo), onde
consta falsamente que sua cliente teria rece-
bido o valor de R$ 12.300,00 (doze mil e
trezentos reais) em março de 2003, quando o
próprio acusado reconheceu que não repas-
sou aquela quantia.
A materialidade e autoria estão comprovadas
nos autos de inquérito policial, merecendo
destaque o recibo, datado de 30 de março de
2003, dando total quitação ao advogado, cuja
cópia se encontra à f. 08, que demonstra
cabalmente a má-fé do acusado e o animus
rem sibi habendi.
O fato de o réu efetuar o pagamento devido,
anos depois, não extingue nem exclui o injus-
to penal, uma vez que a apropriação indébita
já se consumou, de acordo com a jurisprudên-
cia pátria. Nesse sentido, já entendeu o
Superior Tribunal de Justiça: 
(...)
Por fim, vale salientar que, não obstante o
processo que resultou na apropriação indébi-
ta tenha tramitado na Justiça Federal, o ato
criminoso não gerou qualquer prejuízo a bem,
serviço ou interesse da União Federal, razão
pela qual se conclui ser a competência para
processar e julgar o presente feito da Justiça
Federal.
(...) (f. 24/26).

É este, o teor do acórdão recorrido:

Não está a merecer qualquer restrição ou
trancamento a denúncia ministerial promovida
contra o paciente, nada obstante as consi-
derações deduzidas pelo impetrante.
De acordo com a peça delatória e a prova car-
reada aos autos, o douto representante do
Ministério Público apresentou de forma clara
e contundente a autoria do denunciado no
crime de apropriação indébita (art. 168, § 1º,
III, do Código Penal). Através de excelente
investigação policial, o caso foi devidamente
apurado e levado à autoridade competente
para oferta da denúncia. Em complemen-
tação, dada a forte fundamentação da ação
penal, a autoridade judicial impetrada recebeu
a peça acusatória nos moldes em que fora
proposta (f. 48-v.).
A materialidade também está claramente pre-
sente tanto no termo de acordo feito na
Promotoria de Justiça local (f. 23), como no
termo de declarações do acusado (f. 41/42) e
no termo de interrogatório judicial (f. 52/53),

quando o paciente confessa o recebimento
dos valores devidos a sua ex-cliente, e não
repassados, em face de precatório judicial no
valor bruto de R$ 16.528,62 (dezesseis mil
quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e
dois centavos), e líquido de R$ 12.343,25
(doze mil, trezentos e quarenta e três reais e
vinte e cinco centavos).
É mister asseverar que o crime foi praticado
em razão de ofício, emprego ou profissão,
pela violação de um dever inerente à quali-
dade da pessoa, revelando o fato abuso de
confiança. Eis a qualificadora imputada ao
crime de apropriação indébita do paciente.
Portanto, pelos documentos juntados à exor-
dial, resta comprovada a materialidade e a
autoria do paciente no mencionado crime. A
fundamentação do presente writ de falta de
justa causa para o andamento da denúncia
ministerial é completamente falha.
A jurisprudência pátria corrobora com a
denúncia ministerial e com a decisão do
Magistrado a quo no recebimento desta pela
prática do crime de apropriação indébita por
advogado (...).
Os citados escólios jurisprudenciais retratam,
com muita semelhança, o caso sub judice.
Desde 2003 que o paciente, advogado da víti-
ma, recebeu os valores do precatório judicial,
e não repassou a sua cliente, não prestou
contas, nem praticou qualquer ato tendente a
regularizar a situação criada. Não resta dúvi-
da de que houve dolo claro de praticar o crime
de apropriação indébita. Eis a justa causa
para a ação ministerial.
Alude ainda o impetrante que a reparação do
dano, ou seja, o pagamento dos valores devi-
dos à vítima, antes da denúncia ministerial
elide o tipo penal. A nosso ver, tal entendi-
mento não deve prevalecer, no qual estamos
acompanhado de substanciosa vertente
jurisprudencial (...).
Percebe-se, claramente, na jurisprudência
pátria dominante, que o crime de apropriação
indébita tem a sua consumação caracterizada
no momento da prática da conduta - consubs-
tanciando aí o dolo -, não tendo o condão de
ser afastado por uma mera recomposição pa-
trimonial de natureza civil. In casu, o ressarci-
mento dos valores devidos à vítima não retira
a prática delituosa do paciente.
(...)
Em suma, não há que se falar em constrangi-
mento ilegal do paciente, nem em danosas
conseqüências a sua atividade profissional,
nem em prejuízos incalculáveis, por haver
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indícios fortes e suficientes de autoria e prova
da materialidade do crime de apropriação
indébita, o que traduz a inexistência de justa
causa para o trancamento da ação penal con-
tra ele intentada. Resta, enfim, clara e bem
fundamentada a decisão que acolheu a
denúncia do paciente, não merecendo qual-
quer trancamento por meio deste writ.
Diante do exposto, emitido nosso voto pela
denegação do habeas corpus, em consonân-
cia com parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça  (f. 20/23).

Como se vê, inviável o acolhimento da pre-
tensão deduzida no presente remédio heróico.

Por primeiro, porque é firme a orientação
jurisprudencial desta Corte Superior no sentido
de que eventual composição do dano entre o
agente e a vítima, ainda que antes do ofereci-
mento da denúncia, não é causa de extinção da
punibilidade do crime de apropriação indébita,
devendo, se for o caso, incidir na espécie, tão-
somente, a causa de diminuição de pena pre-
vista no art. 16 do Código Penal.

A propósito, os seguintes precedentes,
em casos análogos ao dos autos:

Recurso em habeas corpus. Advogado. Crime
de apropriação indébita. Arrependimento pos-
terior. Efeitos. 
1. O trancamento de ação penal, medida de
exceção, somente é cabível, consoante
entendimento sufragado no âmbito desta
Corte Superior de Justiça, nas hipóteses em
que se demonstrar à luz da evidência, primus
ictus oculi, a exclusão da autoria, a atipicidade
da conduta ou a extinção da punibilidade. 
2. ‘No crime de apropriação indébita, a reparação
do dano por ato voluntário do agente, antes ou
depois do recebimento da denúncia, não tem o
condão de obstar a propositura da ação penal,
prestando-se, apenas na primeira hipótese, a
reduzir a pena eventualmente imposta ao réu’
(RHC 10.679/RS, de minha relatoria, in DJ de
25.6.2001). 
3. Recurso improvido (RHC nº 11.606/SP, da
minha relatoria, in DJ de 04.02.2002).

Penal e processual penal. Recurso ordinário de
habeas corpus. Apropriação indébita. Inépcia e
justa causa. Devolução posterior da quantia. 

I - Se a imputação fática permite a adequação
típica, não há que se falar, aí, de inépcia da
denúncia. 
II - O trancamento de ação penal por falta de
justa causa somente se viabiliza quando esta
é constatada prima facie, prescindindo do
cotejo do material cognitivo. 
III - A devolução posterior do quantum discuti-
do, por si só, não implica a ocorrência da falta
de justa causa. 
IV - É indício suficiente para a persecutio cri-
minis o fato de o advogado levantar quantia
pertencente a seu cliente e, injustificada-
mente, não lhe encaminhar, imediatamente, o
numerário.
Recurso desprovido (RHC nº 7.782/SP,
Relator Ministro Felix Fischer, in DJ 1º.9.98).

RHC. Trancamento de ação penal.
Apropriação indébita. Devolução do valor
apropriado antes do recebimento da denún-
cia. Falta de justa causa não evidenciada.
Recurso desprovido.
I. A falta de justa causa para a ação penal só
pode ser reconhecida quando, de pronto, sem
a necessidade de exame valorativo do con-
junto fático-probatório, evidencia-se a atipici-
dade do fato, a ausência de indícios a funda-
mentarem a acusação ou, ainda, a extinção
de punibilidade.
II. O delito de apropriação indébita não se
descaracteriza pela devolução da quantia
apropriada indevidamente antes do recebi-
mento da denúncia.
III. O writ se constitui em meio impróprio para
a análise do dolo inerente à conduta típica. 
IV. Recurso desprovido (RHC nº 8.825/MG,
Relator Ministro Gilson Dipp, in DJ de
07.10.99).

Habeas corpus. Processual penal.
Apropriação indébita. Trancamento da ação
penal. Argüição de falta de justa causa.
Improcedência.
1. A teor do entendimento pacífico desta
Corte, o trancamento da ação penal pela via
de habeas corpus é medida de exceção, que
só é admissível quando emerge dos autos, de
forma inequívoca, a inocência do acusado, a
atipicidade da conduta ou a extinção da puni-
bilidade, circunstâncias essas, in casu, não
evidenciadas. Precedentes do STJ.
2. No caso em testilha, ao contrário do que
sustenta a impetrante, a denúncia descreve,
de forma consistente e suficiente para a defla-
gração da persecução penal, a existência, em
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tese, de fato típico. Ademais, para se aferir se
o ora paciente agiu sem o animus rem sibi
habendi, caracterizador do crime em exame,
faz-se necessário um exame aprofundado do
conjunto fático-probatório, o que é inviável na
via estreita do writ.
3. Segundo entendimento já pacificado nesta
Corte, o delito de apropriação indébita não se
descaracteriza pela devolução da quantia
apropriada indevidamente antes do recebi-
mento da denúncia.
4. Ordem denegada (HC nº 34.387/RJ,
Relatora Ministra Laurita Vaz, in DJ de
28.04.2004).

HC. Trancamento de ação penal. Apropriação
indébita. Devolução do valor apropriado.
Ausência de justa causa não evidenciada.
Dolo. Necessidade do exame probatório. 
- A falta de justa causa para a ação penal só
pode ser reconhecida quando, de pronto, sem
a necessidade de exame valorativo do con-
junto fático-probatório, evidencia-se a atipici-
dade do fato, a ausência de indícios a funda-
mentarem a acusação ou, ainda, a extinção
de punibilidade.
- O delito de apropriação indébita não se
descaracteriza pela devolução da quantia
apropriada indevidamente antes do recebi-
mento da denúncia.
- O writ se constitui em meio impróprio para a
análise do dolo inerente à conduta típica.
- Ordem denegada (HC nº 29.506/SC, Relator
Ministro Jorge Scartezzini, in DJ de 10.05.2004).

Habeas corpus. Processual penal.
Apropriação indébita. Advogado. Ajuizamento
de ação consignatória. Ordem denegada.
1. O trancamento da ação penal por ausência
de justa causa é uma medida excepcional,
somente cabível em situações nas quais, de
plano, seja perceptível o constrangimento ilegal.
2. In casu, o paciente que, supostamente,
teria cometido o crime de apropriação indébi-
ta ajuizou posteriormente ação de
consignação em pagamento, que foi, porém,
julgada improcedente.
3. Em que pese o ajuizamento de ação
consignatória pelo paciente, o ressarcimento
do dano, antes ou após o oferecimento da
denúncia, não perfaz descriminante da condu-
ta, embora possa influir na dosimetria da pena.
4. Ordem denegada (HC nº 41.677/SP,
Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa,  DJ
de 18.08.2005).

Veja-se, a propósito, o entendimento de
Fernando Capez:

7. Arrependimento posterior. Ressarcimento do
prejuízo antes e depois do oferecimento da
denúncia. Efeitos. Em que pesem alguns posi-
cionamentos divergentes dos tribunais no
tocante à exclusão ou não da tipicidade penal
na hipótese em que o agente repara o prejuízo
antes do oferecimento da denúncia, enten-
demos que no caso incide a regra do art. 16 do
Código Penal (arrependimento posterior -
causa geral de diminuição de pena, de 1/3 a
2/3). Na hipótese, não podemos falar em
exclusão da tipicidade, uma vez que, no
momento em que o prejuízo foi ressarcido, o
crime já se tinha consumado. O dolo de apro-
priar-se da coisa não desaparece com o mero
ressarcimento posterior do dano. Assim, acor-
dos e avenças posteriores não podem dar o
caráter de licitude a um fato delituoso (Curso de
direito penal. 6. ed., Saraiva, 2006, v. 2, p. 481). 

E, por segundo, porque, ao que se tem
da letra mesma da exordial acusatória, eviden-
cia-se, na espécie, a existência de um lastro
probatório mínimo a ensejar o ofertamento da
denúncia, mostrando-se, por conseguinte, ina-
colhível a pretensão de trancamento da ação
penal por ausência de justa causa, mormente
porque, como bem advertido no acórdão impug-
nado, 

desde 2003 que o paciente, advogado da víti-
ma, recebeu os valores do precatório judicial,
e não repassou à sua cliente, não prestou
contas, nem praticou qualquer ato tendente a
regularizar a situação criada. Não resta dúvi-
da de que houve dolo claro de praticar o crime
de apropriação indébita: eis a justa causa
para a ação ministerial (f. 22).

Averbe-se, por fim, que o remédio heróico
do habeas corpus, precisamente por força da sua
angusta via, hostil à dilação probatória, somente
se presta ao deslinde de questões fáticas excep-
cionalmente, não se destinando à análise apro-
fundada de prova e, menos ainda, à antecipação
de julgamento próprio da competência do juízo
natural da causa, no momento processual opor-
tuno, e à luz de todos os elementos de convicção
a serem colhidos no desenrolar de toda a
instrução criminal, sendo, pois, de todo incabível
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o abortamento precipitado do feito, à moda de
absolvição sumária do acusado.

Pelo exposto, denego a ordem. 

É o voto.

Certidão

Certifico que a egrégia Sexta Turma, ao
apreciar o processo em epígrafe, na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte
decisão:

“A Turma, por unanimidade, denegou a
ordem de habeas corpus, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.”

Os Srs. Ministros Paulo Gallotti, Maria
Thereza de Assis Moura e Nilson Naves
votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro
Paulo Medina. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Nilson Naves.

Brasília, 18 de dezembro de 2006. -
Eliseu Augusto Nunes de Santana - Secretário.

(Publicado no DJU de 09.04.2007.)

-:::-

CIVIL E PROCESSUAL - APELAÇÃO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - FIDEICOMISSO -
CLÁUSULA TESTAMENTÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE A LEGÍTIMA - INCOMUNICABILIDADE DE
BENS ENTRE CÔNJUGES RECONHECIDA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL ANTE-

RIOR - CC, ART. 1.733 - VONTADE DO TESTADOR - CC, ARTS. 1.733 E 1.666

I. Admissível a fungibilidade recursal quando existente razoável dúvida, à época, sobre qual a
via processual para impugnar decisão que admite incidência de fideicomisso.

II. Reconhecida, em julgamento anterior, a total incomunicabilidade de bens entre a filha fale-
cida do testador e seu esposo, em respeito à vontade do testador de manter o patrimônio no
seio familiar, a situação reflete sobre o fideicomisso, afastando-se a pretensão do cônjuge
supérstite em vê-lo nulificado sobre a parte legítima, visto que sobre ela não teria direitos.

III. Recurso especial conhecido em parte e provido.

RECURSO ESPECIAL Nº 345.668-SP - Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR 

Recorrente: Francisco Vidal de Castro e
outros. Advogado: Maércio Tadeu J. de Abreu
Sampaio e outros. Recorrente: Vera Maria
Pereira de Castro - Assistente. Advogado:
Maercio Tadeu Jorge de Abreu Sampaio e outros.
Recorrido: Benedicto Arthur Salles Pacheco -
Inventariante. Advogado: Cláudio Antônio
Mesquita Pereira 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 unanimi-
dade, conhecer em parte do recurso e, nessa
parte, dar-lhe provimento, na forma do relatório e
notas taquigráficas constantes dos autos, que
ficam fazendo parte integrante do presente julga-
do. Participaram do julgamento os Srs. Ministros
Hélio Quaglia Barbosa, Massami Uyeda e Cesar
Asfor Rocha. Ausente, ocasionalmente, o Sr.
Ministro Jorge Scartezzini.

Brasília (DF), 7 de dezembro de 2006 (data
do julgamento). - Ministro Aldir Passarinho Junior
- Relator.
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Relatório

O Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior -
Francisco Vidal de Castro e Maria Alice de
Castro Rocha interpõem, pela letra a do art.
105, III, da Constituição Federal, recurso espe-
cial contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, assim ementado (f. 245):

“Testamento. Instituição de fideicomisso
sobre a legítima de herdeira necessária.
Descabimento. Recurso provido.”

Alegam os recorrentes que se habilitaram
nos autos do inventário dos bens de Odete Alice
de Castro Pacheco, na qualidade de fideicomis-
sários e herdeiros na linha colateral; que, no
primeiro caso, fizeram-no em razão de um fidei-
comisso instituído no testamento do pai da
inventariada e, no segundo, com base no testa-
mento da mãe da inventariada, que deixou bens
com cláusulas expressas de incomunicabilidade
e inalienabilidade; que o acórdão objurgado
entendeu que o fideicomisso era nulo, pois
incidira na herança necessária de Odete, de
modo que não poderia o testador estabelecê-lo.
A decisão de primeiro grau foi proferida em sede
interlocutória, que deferira o pedido de habili-
tação dos recorrentes apenas a título de fidei-
comissários e indeferira a pretensão de serem
admitidos como herdeiros na linha colateral.
Daí, foi interposto agravo de instrumento pelos
recorrentes, pelo seu não-reconhecimento na
qualidade de herdeiros colaterais, questão que
se acha pendente em outro recurso especial.

Em contrapartida, dizem que o recorrido,
também inconformado com a mesma decisão
que reconheceu o fideicomisso, interpôs, ao
inverso, apelação, que, além de indevidamente
recebida, foi provida pela Corte a quo.

Afirmam que o erro – interposição de
apelação, e não agravo de instrumento – foi
grosseiro, de sorte que não poderia ter sido
conhecido o recurso, sob pena de afronta,
como aconteceu, dos arts. 513 e 522 do CPC.

No mérito, salientam que também foram
contrariados os arts. 1.733 e 1.666 da Lei

Substantiva anterior, visto que não há restrição
no fideicomisso quanto aos bens não poderem
exceder a parte disponível do patrimônio que
compõe a legítima, argumentando que (f. 279):

Se o legislador permitiu, no artigo 1.723, do
mesmo Estatuto, que, em benefício do próprio
herdeiro e da família, à herança necessária se
impusesse até mesmo a inalienabilidade e a
incomunicabilidade, com muito maior razão
esteve a admitir a instituição do fideicomisso,
que sequer restringe esses poderes de dis-
posição: ‘Quem pode o mais pode o menos’.
Constituiu regra basilar de interpretação a de que
‘restrições ao uso ou posse de qualquer direito,
faculdade ou prerrogativa não se presumem’.

Argumentam, mais, que é princípio do
art. 1.666 o respeito à ordem do testador na
interpretação da cláusula testamentária, desta-
cando que os termos do testamento indicavam
a real vontade do testador sobre a prevalência
do fideicomisso em qualquer circunstância, “no
sentido de não permitir que o Sr. Benedicto
Arthur de Salles Pacheco venha a receber a
herança ora disputada, para que se mantenha
no âmbito familiar” (f. 280).

Assim, concluem, não importa que os
gravames e a substituição venham a atingir a
legítima, pois podem alcançar a universalidade
dos bens, de sorte que o fideicomisso pode e
deve ser mantido como estabelecido, destacando
que, no caso dos autos, não há herdeiros
necessários, e sim cônjuge sobrevivente, terceiro
na vocação hereditária, o que não se enquadra
na definição do art. 1.721 do Código Civil.

Contra-razões às f. 295/305, afirmando
que, não obstante interposta apelação, ela o foi
sob os cuidados de ser aviada em dez dias,
expôs a divergência doutrinária e jurisprudencial
acerca da dubiedade sobre qual o recurso cabí-
vel e ainda argüiu o princípio da fungibilidade; e
que a exegese do art. 1.733 dada pelo acórdão
está correta, pois não poderia ser admitida a libe-
ralidade além do que o testador poderia dispor.

O recurso especial foi admitido na instân-
cia de origem pelo despacho presidencial de f.
307/308.
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Parecer da douta Subprocuradoria-Geral
da República às f. 314/319, pelo Dr. Henrique
Fagundes Filho, no sentido do não-conheci-
mento do recurso.

À f. 355, foi deferida por decisão irrecorri-
da a admissão de Vera Maria Pereira de Castro,
como substituta processual de Francisco Vidal
de Castro, em relação à metade dos direitos
hereditários por ele postulados, ante a sepa-
ração do casal recorrente.

É o relatório.

Voto

O. Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior -
Trata-se de recurso especial, aviado pela letra a
do autorizador constitucional, decorrente de
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, que acolhendo apelação interposta
pelo recorrido, declarou “nulo o fideicomisso
instituído sobre a legítima da autora da herança
deste inventário” (f. 249).

Inicialmente, rejeito a alegada ofensa aos
arts. 513 e 522 do CPC, visto que demonstrada
a existência de razoável dúvida doutrinária e
jurisprudencial acerca do recurso cabível contra
a decisão que admitiu parcialmente o fidei-
comisso, o que torna admissível a fungibilidade,
e interposta a apelação, pelo ora recorrido, no
prazo do agravo de instrumento.

No julgamento do REsp nº 246.693/SP,
esta Turma, por maioria, decidiu que:

Civil. Acórdão estadual. Nulidade não configura-
da. Inventário. Testamento. Quinhão de filha
gravado com cláusula restritiva de incomunica-
bilidade. Habilitação de sobrinhos e netos.
Discussão sobre a sua extinção em face da
cláusula, pelo óbito, anterior, da herdeira, a be-
neficiar o cônjuge supérstite. Prevalência da dis-
posição testamentária. CC, Arts. 1.676 e 1.666.
I. A interpretação da cláusula testamentária
deve, o quanto possível, harmonizar-se com a
real vontade do testador, em consonância
com o art. 1.666 do Código Civil anterior.
II. Estabelecida, pelo testador, cláusula restri-
tiva sobre o quinhão da herdeira, de incomu-
nicabilidade, inalienabilidade e impenhorabili-

dade, o falecimento dela não afasta a eficácia
da disposição testamentária, de sorte que pro-
cede o pedido de habilitação, no inventário
em questão, dos sobrinhos da de cujus.
III. Recurso especial conhecido e provido
(Rel. p/ acórdão Min. Aldir Passarinho Junior,
DJU de 17.05.2004).

Proferi voto que prevaleceu à ocasião,
nos seguintes termos:

Em apertada síntese, Vidal Antônio de Castro
deixou testamento gravando o quinhão da
legítima de sua filha Odete Alice de Castro
Pacheco da seguinte forma (f. 28):
‘c) – tudo quanto, a qualquer título, sua citada
filha, dona Odete Alice, receber, quer de quota
legitimária, quer da cota disponível, impõe ele
testador expressamente que fique vinculado
vitaliciamente de incomunicabilidade, inalie-
nabilidade e impenhorabilidade, esta
extensiva aos frutos e rendimentos e livre e
exclusiva administração por ela herdeira, para
que, por morte dela dona Odete Alice, tudo
seja transmitido aos filhos seus, se existirem,
e, não existindo, seja transmitido, em partes
iguais e por cabeça, aos sobrinhos, netos do
testador, filhos de Fernando.’
A filha Odete era casada com Benedicto
Arthur de Salles Pacheco. 
Com o falecimento do testador e, mais tarde,
da filha Odete, abriu-se a sucessão desta últi-
ma, que faleceu sem deixar ascendentes ou
descendentes, nem testamento.
Aberto arrolamento pelo viúvo de Odete,
Benedicto, os sobrinhos da de cujus e netos
de Vidal, requereram a sua admissão no
inventário na qualidade de herdeiros e fidei-
comissários relativamente à parte dos bens
do espólio, que, originariamente, advinham da
legítima deixada pelo avô.
Em 1ª instância obtiveram êxito, porém a
decisão que os admitira foi reformada pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
ao entendimento de que as cláusulas restriti-
vas se extinguiram com o óbito da herdeira
Odete, de sorte que os bens deveriam ser
sucedidos pelo seu cônjuge, Benedicto.
O recurso especial foi interposto pelos sobri-
nhos por violação aos arts. 535, II, 458, I e II,
do CPC, e 1.666 e 1.676 do Código Civil, a par
de dissídio jurisprudencial. O eminente Relator,
Min. Ruy Rosado de Aguiar, não conheceu do
recurso, afastando o defeito processual susten-
tado pelos recorrentes, e, no mérito, entendeu
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na mesma linha de pensamento da Corte a
quo, ou seja, pela incidência dos arts. 1.603,
1.611, 1.721 e 1.723 da Lei Substantiva Civil.
Pedi vista para melhor exame da matéria e
passo a proferir o voto.
Quanto à preliminar de nulidade do acórdão,
também rejeito-a porque não se cuidou de
omissão ou de falta de fundamentação, ape-
nas de ponto de vista contrário ao interesse
da parte, nada mais.
No tocante ao mérito, rezam os arts. 1.676 e
1.666 do Código Civil que:
‘Art. 1.676. A cláusula de inalienabilidade tem-
porária, ou vitalícia, imposta aos bens pelos
testadores ou doadores, não poderá, em caso
algum, salvo os de expropriação por necessi-
dade ou utilidade pública, e de execução por
dívidas provenientes de impostos relativos
aos respectivos imóveis, ser invalidada ou
dispensada por atos judiciais de qualquer
espécie, sob pena de nulidade’.
(...)
‘Art. 1.666. Quando a cláusula testamentária
for suscetível de interpretações diferentes,
prevalecerá a que melhor assegure a
observância da vontade do testador.’
Os termos legais são, indubitavelmente,
fortes. Quis o legislador, muito expressa-
mente, salvaguardar a manutenção das
restrições à disponibilidade do bens, chegan-
do quase a advertir o próprio Judiciário sobre
eventuais decisões que tenham o escopo de
contornar o desejo daqueles que já se foram,
em relação ao patrimônio que deixaram para
seus herdeiros ou sucessores.
Não cabe ao intérprete, por melhor inten-
cionado que possa estar na avaliação dos
fatos, penetrar na vontade subjetiva dos tes-
tadores e doadores, que, de seu lado, devem
ter tido suas razões para instituir tais cláusu-
las: medo de um filho estróina ou aventureiro;
sem equilíbrio emocional ou ingênuo; casado
com alguém que não inspira a confiança dos
sogros; simples querer que o patrimônio per-
maneça atrelado aos parentes consangüí-
neos, e mais inúmeros outros motivos que
poderiam ser aqui elencados.
Seja qual a razão, ela é íntima do testador ou
doador, na sua subjetiva avaliação das cir-
cunstâncias que cercam sua família mais
próxima. Tenho certeza, é muito mais cômodo
para nós, intérpretes da lei, decidirmos a
respeito, do que para o próprio instituidor,
quando deliberou, em determinado momento
de sua vida, estabelecer cláusulas tão vigo-
rosas, e que, por serem também muito

desconfortáveis para o próprio, pelo cons-
trangimento por que passou ao estabelecê-
las, em face da reação que geram sobre as
pessoas gravadas ou prejudicadas, devem,
tais cláusulas, por isso mesmo, ser considera-
das e respeitadas.
Se a vontade do testador se dá, sempre, post
mortem obrigatoriamente, em meu pensamen-
to pouco importa que o herdeiro tenha, mais
tarde, também desaparecido. Importa, sobre-
tudo, a restrição, que transcende tais vidas,
porquanto o efeito prático da incomunicabili-
dade é o de evitar que o cônjuge do herdeiro
fique com o bem do testador. Assim, o efeito
prático de tal cláusula, seu objeto, só se perde
com o óbito do outro cônjuge, pois o seu
apoderamento sobre aquele patrimônio da
testadora é o que ele, testador, desejou evitar.
Observe-se, inclusive, que, no caso dos
autos, o testador, Vidal, possuía dois filhos:
Odete e Fernando Vidal de Castro, ambos
falecidos. Os filhos deste, portanto  sobrinhos
de Odete e netos do testador é que disputam
os bens em comento. E restou explícito, na
passagem do testamento que de início se
reproduziu, que a intenção do testador Vidal
era que apenas sua filha Odete e, após sua
morte, seus filhos, se existissem, ou os filhos
de Fernando, todos seus netos, é que ficas-
sem com os bens, que eles permanecessem
em família (f. 28).
É certo que na hipótese não se cuida de inter-
pretação de cláusula; porém, se há tal orien-
tação na lei, de máximo respeito à disposição
do testador, por que se criar limitação a sua
vontade, impedindo a sua eficácia plena e
efetiva, já que, como acima frisado, no caso
da incomunicabilidade, importa é a não-
sucessão do bem pelo cônjuge do herdeiro, e,
se aquele é supérstite, fica frustrado o desejo
do testador.
Aliás, a cláusula de incomunicabilidade, por si
só, é bastante para revelar tal intenção. No
caso, a destinação secundária aos netos ou
sobrinhos foi um plus.
Tenho, de outro lado, que o art. 1.723 do
Código Civil restringe, em sua parte final, a
inalienabilidade (‘A cláusula de inalienabilidade,
entretanto, não obstará...’), mas não a incomu-
nicabilidade a que versa a espécie em comen-
to. A incomunicabilidade é prevista na primeira
parte da citada norma, e, no tocante a ela, não
se pode dizer que a expressão da segunda
parte ‘...livre e desembaraçado de qualquer
ônus...’ se enderece. Fosse assim, a redação
dessa segunda parte do art. 1.723 seria outra.
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Portanto, ficam excluídos esses bens incomu-
nicáveis da ordem sucessória do art. 1.603.
Ante o exposto, pedindo vênia ao ilustrado
Relator, cujo voto, reconheço, se acha respal-
dado em forte doutrina, conheço do recurso e
dou-lhe provimento, para autorizar a habili-
tação dos sobrinhos agravantes no inventário
de Odete Alice de Castro Pacheco.

Como visto, o entendimento da maioria
turmária, à época, foi a de que deveria prevale-
cer a vontade do testador Vidal Antônio de
Castro, de sorte que tinham os netos daquele,
sobrinhos de Odete, direito à habilitação no
inventário como herdeiros na linha colateral –
aliás únicos herdeiros – dos bens do citado
Vidal Antônio de Castro, excluído o esposo de
Odete, porque incomunicáveis tais bens,
segundo cláusula que se houve por respeitar,
consoante o mesmo aresto deste Colegiado, já
transitado em julgado.

Agora, como visto, a questão se refere à
nulidade do fideicomisso declarada sobre a
legítima de Odete, em razão do testamento de
Vidal Antonio de Castro.

Mas a solução, tenho eu, com a devida
vênia, há de ser a mesma.

É que, se, no aludido precedente, con-
siderou-se que não havia comunicação de bens
entre Odete e seu esposo, Benedicto, portanto
este não era dela sucessor, a mesma cláusula
testamentária que impôs a não-comunicação e
o fideicomisso, antes transcrita, há de prevale-
cer por inteiro. Em outras palavras, se não
houve comunicação, o que alcançou inclusive a
legítima mesmo após a morte de Odete, não há
como se afastar dessa mesma situação o fidei-
comisso, exatamente na linha da vontade do
testador, que deve ser privilegiada, ao teor do
disposto no art. 1.666 do Código Civil.

Não impressiona o argumento de que a
cláusula de fideicomisso seria nula por invadir a
legítima, pois, no caso específico dos autos, a
vindicação da nulidade não parte da filha Odete,
que faleceu antes, mas de seu esposo, que não

seria sucessor dada a incomunicabilidade de
bens já chancelada por esta Turma no REsp nº
246.693/SP. Portanto, a confirmar a decisão do
Tribunal estadual, incidir-se-ia em contradição,
pois seria como contornar o que já ficou decla-
rado naquele julgamento, sobre a incomunica-
bilidade dos bens em geral. Se Benedicto não
sucede Odete porque os bens deixados por
Vidal são incomunicáveis, também não pode
afastar o fideicomisso sobre a legítima de
Odete, porque teria, para tanto, primeiramente,
que ser titular daquela mesma legítima, e já
disse este STJ que não é.

Ante o exposto, conheço em parte do
recurso especial e lhe dou provimento, para
negar provimento ao recurso de f. 158/185,
restabelecendo, nesse ponto, a decisão
monocrática de f. 142.

É como voto.

Certidão

Certifico que a egrégia Quarta Turma, ao
apreciar o processo em epígrafe, na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, conheceu em
parte do recurso e, nessa parte, deu-lhe provi-
mento, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.

Os Srs. Ministros Hélio Quaglia Barbosa,
Massami Uyeda e Cesar Asfor Rocha votaram
com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro
Jorge Scartezzini. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Hélio
Quaglia Barbosa.

Brasília, 7 de dezembro  de 2006. -
Claudia Austregésilo de Athayde Beck -
Secretária.

(Publicado no DJU de 26.03.2007) 

-:::-
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Recorrentes: Comércio de Bebidas “Lino”
Ltda. e outros. Advogados: Ubirajara Ayres
Gasparin e outros. Recorridos: João Roberto
Breschiliare e outro. Advogados: Celso Renato
D’Ávila e outros; Emílio Luiz Augusto Prohmann
e outros.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos
em que são partes as acima indicadas, acor-
dam os Ministros da Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer
do recurso especial e dar-lhe parcial provimen-
to, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Castro Filho e
Ari Pargendler votaram com o Sr. Ministro
Relator. Ausente, justificadamente, o Sr.
Ministro Humberto Gomes de Barros.

Brasília-DF, 14 de novembro de 2006
(data do julgamento). - Ministro Carlos Alberto
Menezes Direito - Relator.

Relatório

O Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito (Relator) - Comércio de Bebidas Lino
Ltda. e outros interpõem recurso especial con-
tra acórdão da Primeira Câmara Cível do
Tribunal de Alçada do Estado do Paraná, assim
ementado:

Medida cautelar incidental. Arrolamento de
bens. Procedência. Despesas processuais e
honorários advocatícios devidos pelo réu.
Dissolução parcial de sociedade. Inocorrência
de cerceamento de defesa. Ausência da
affectio societatis. Desnecessidade de notifi-
cação prévia. Não-infringência aos arts. 1.399,

inciso V, 1.404 e 1.304, todos do Código Civil,
tampouco de cláusula contratual. Fundo de
comércio passível de avaliação. Pro labore.
Possibilidade de verificação. Inexistência de
julgamento extra petita. Honorários advocatí-
cios devem recair sobre o valor da conde-
nação a ser verificado quando da apuração
dos haveres. Art. 20, § 3º do CPC. Recurso
parcialmente provido (f. 382/383).

Os recorrentes asseveram, de início,
contrariedade ao art. 3º do Código de Processo
Civil, pois os autores, no momento da proposi-
tura da demanda, não ostentavam interesse de
agir, já que requereram a dissolução da
sociedade sem antes notificar os demais sócios
como determinado pelos arts. 1.374, 1.399,
inciso V, e 1.404 do Código Civil de 1916.

Asseveram que o art. 15 do Decreto nº
3.708/19, invocado pelo Tribunal de origem
para afastar a preliminar em referência, trata do
direito de retirada do sócio que divergir de alte-
ração contratual e, portanto, não diz respeito à
hipótese dos autos.

De outra parte, sustentam que o art. 20, §
3º, do Código de Processo Civil, com fundamen-
to no qual o Tribunal de origem fixou os hono-
rários advocatícios em 20% do valor da conde-
nação, não tem aplicação no caso concreto, pois
o provimento judicial que dissolve a sociedade
comercial tem natureza constitutiva, e não con-
denatória. De rigor, na espécie, seria a aplicação
do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil.

Contra-arrazoado (f. 412/419), o recurso
especial não foi admitido (f. 421/423), tendo
seguimento por força de agravo de instrumento
provido (f. 81/82 do apenso nº 1).

DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE POR QUOTAS - NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA -
HONORÁRIOS DE ADVOGADO - PRECEDENTES DA CORTE

1 - Na ação de dissolução parcial de sociedade com a devida apuração de haveres, é
desnecessária a notificação prévia, e os honorários devem seguir o que estabelece o art. 20, §
4°, do Código de Processo Civil. 

2 - Recurso especial conhecido e provido, em parte. 

RECURSO ESPECIAL Nº 687.679-PR - Relator: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO 
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É o relatório.

Voto

O Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito - Os recorridos ajuizaram ação de dis-
solução parcial de sociedade por quotas de
responsabilidade limitada contestada com
reconvenção sobre as condições para apuração
dos haveres. 

A sentença julgou procedente o pedido
de dissolução parcial,

... exclusivamente para o fim de declarar extin-
to o vínculo contratual e a retirada de seus
quadros, dos sócios aqui requerentes (...), per-
manecendo em atividade a referida sociedade
mercantil, na forma do contato social, sob a
responsabilidade dos sócios remanescentes e
julgo os réus-reconvintes carecedores do direi-
to de reconvenção, pela ausência de interesse
de agir e extinta a reconvenção, sem julga-
mento do mérito, com esteio no art. 267, inc.
VI, do CPC (f. 307/308). 

Os apelados ajuizaram, já no Tribunal de
Alçada do Paraná, ação cautelar de protesto
contra alienação de bens, porquanto já se
encontrava no Tribunal a apelação da sentença
na ação de dissolução parcial. No que diz com
a medida cautelar, o Tribunal local julgou-a
procedente, ficando o requerido Cícero Lino dos
Anjos como depositário dos bens arrolados,
com custas e honorários de 20% sobre o valor
da causa pelos vencidos. No que diz com a
apelação da ação de dissolução, o Tribunal de
origem proveu-a, em parte, “apenas e tão-
somente em relação aos honorários advocatí-
cios, devendo recair sobre o valor da conde-
nação, conforme voto do Juiz Relator” (f. 399).
Primeiro, o acórdão afastou a alegação de
cerceamento de defesa ao fundamento de não
ser necessária a dilação probatória “para
averiguar o rompimento ou não da affectio
societatis, pois, tivesse presente esse requisito
necessário para a manutenção da sociedade,
não necessitariam os autores/apelantes bater
às portas do Judiciário para pleitear a dis-
solução parcial de uma sociedade mercantil na
qual são sócios, tendo em vista a existência de

possibilidade de dissolução parcial de
sociedade extrajudicial” (f. 390). Segundo,
entendeu o acórdão não ser necessário fazer
notificação prévia, trazendo precedente desta
Corte. Terceiro, considerou que o fundo de
comércio faz parte do patrimônio da sociedade,
devendo ser apurado quando da liquidação.
Quarto, afirmou que não há disposição contra-
tual “a respeito da fórmula de apuração de
haveres do sócio retirante, nem como deve ser
feito seu pagamento, devendo, por isso, o jul-
gador definir a forma de liquidação da sen-
tença” (f. 395). Com isso, entendeu que não há
decisão extra petita no deferimento de apu-
ração dos haveres no tocante ao pro labore,
invocando precedente desta Corte. 

O especial sustenta que os autores
demandaram a dissolução antes de notificar a
sociedade e os sócios remanescentes de seus
propósitos, “mesmo que estes jamais tivessem
resistido àquela pretensão” (f. 402). Outrossim,
afirma que a condenação em honorários está
equivocada, porque o art. 20, § 3°, somente se
aplica em caso de condenação, o que não
ocorre neste caso em que há uma sentença de
natureza constitutiva, sendo, portanto, aplicável
a regra do § 4° do art. 20 do Código de
Processo Civil. 

No que concerne à notificação
preparatória capaz de titular o direito de agir,
são inúmeros os precedentes da Corte que a
dispensam. Veja-se, por exemplo, precedente
da Quarta Turma em que se assenta ser “dis-
pensável a notificação premonitória como
condição de procedibilidade da ação de dis-
solução parcial da sociedade comercial basea-
da na extinção da affectio societatis, inaplican-
do à espécie a norma do art. 15 do Dec.
3.708/19” (REsp n° 65.439/MG, Rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira, DJ de 24.11.97). Por
outro lado, a notificação far-se-ia imperativa se
contivesse o contrato disposição nesse sentido,
o que não está indicado no acórdão, nem tam-
pouco no especial, como está em paradigma da
Terceira Turma (REsp n° 203.579/SP, da minha
relatoria, DJ de 08.03.2000). Também nesta
Terceira Turma, a indicar o acerto da decisão
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proferida nas instâncias ordinárias, está outro
precedente mostrando 

... que ao sócio que da sociedade pretende se
retirar assiste legitimidade e interesse para
ajuizar ação de apuração de haveres visando
obter um pronunciamento judicial acerca do
real valor da sua quota sobre o capital social
da empresa, sendo, destarte, desnecessária
a impugnação extrajudicial dos valores apre-
sentados pela sociedade para configurar o lití-
gio. O ajuizamento da respectiva ação judicial
faz presumir o conflito de interesses a justi-
ficar a entrega da prestação jurisdicional
pleiteada (REsp nº 43.896/SP, Rel. Min.
Cláudio Santos, DJ de 26.02.96).

De fato, não há motivo algum para se
exigir a notificação premonitória em casos
como o presente para que se admita a titulari-
dade do direito de agir dos sócios que preten-
dem retirar-se da sociedade. 

Quanto aos honorários de advogado,
tenho que com razão os recorrentes. É que há
precedente desta Terceira Turma no sentido de
que em, “processo onde houve manifestação
de vontade de os sócios se desligarem da
sociedade, pretensão de apuração de haveres
e ruptura da affectio societatis, sem a extinção
da sociedade, a sentença que julgou proce-
dente o pedido de dissolução parcial de
sociedade tem natureza predominantemente
declaratória”, sendo aplicável o art. 20, § 4°, do
Código de Processo Civil (AgRgREsp n°

474.168/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, DJ de 19.06.06). 

Dessarte, conheço do especial, em parte,
e, nessa parte, dou-lhe provimento para fixar os
honorários de advogado, considerando o art.
20, § 4°, do Código de Processo Civil, em 5%
sobre o valor da causa na ação principal, man-
tida a imposição da sentença, de 5% sobre o
valor da causa, na reconvenção. 

Certidão

Certifico que a egrégia Terceira Turma,
ao apreciar o processo em epígrafe na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte
decisão:

“A Turma, por unanimidade, conheceu do
recurso especial e deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Castro
Filho e Ari Pargendler votaram com o Sr.
Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro
Humberto Gomes de Barros.

Brasília-DF, 14 de novembro de 2006. -
Solange Rosa dos Santos Veloso. - Secretária.

(Publicado no DJU de 26.02.2007.)

-:::-

RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - CONTRATO DE VENDA COM RESERVA DE
DOMÍNIO (EQUIPAMENTOS MÉDICOS) - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - COMPETÊNCIA
RELATIVA - DECLINAÇÃO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE

OBSTÁCULOS SUBJETIVOS - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO -
EXAME EM SEDE DE COGNIÇÃO PLENA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COMPETENTES -

INOCORRÊNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES

1 - A Segunda Seção deste Colegiado pacificou entendimento acerca da não-abusividade de
cláusula de eleição de foro constante de contrato referente à aquisição de equipamentos médi-
cos de vultoso valor. Mesmo em se cogitando da configuração de relação de consumo, não há
falar em hipossuficiência do adquirente de tais equipamentos, presumindo-se, ao revés, a
ausência de dificuldades ao respectivo acesso à Justiça e ao exercício do direito de defesa
perante o foro livremente eleito.
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2 - A solitária condição de a eleição do foro ter se dado em contrato não acarreta a nulidade
dessa cláusula, sendo imprescindível a constatação de cerceamento de defesa e de hipossufi-
ciência do aderente para sua inaplicação, inocorrentes na hipótese em tela.

3 - A questão da hipossuficiência do recorrente, nos termos do Código de Defesa do
Consumidor, em momento algum foi considerada pelas instâncias ordinárias competentes em
sede de processo de conhecimento completado, não sendo lídimo cogitar a respeito nesta
seara recursal, sob pena de inadmissível supressão de instância.

4 - Recurso especial não conhecido. 

RECURSO ESPECIAL Nº 540.054-MG - Relator: MINISTRO MASSAMI UYEDA

Recorrente: Carlos Dubles Correa.
Advogados: Humberto Theodoro Junior e out-
ros. Recorrido: Mitsui e Com. Ltda. Advogado:
Fernando Rosa de Sousa.  

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos
em que são partes as acima indicadas, acor-
dam os Ministros da Quarta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos
e das notas taquigráficas a seguir, a Turma, por
unanimidade, não conhecer do recurso, nos ter-
mos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs.
Ministros Cesar Asfor Rocha, Aldir Passarinho
Junior, Jorge Scartezzini e Hélio Quaglia
Barbosa votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília-DF, 7 de dezembro de 2006 (data
do julgamento). - Ministro Massami Uyeda -
Relator.

Relatório

O Exmo. Sr. Ministro Massami Uyeda
(Relator) - Carlos Dubles Correa interpôs recur-
so especial (CF/88, art. 105, inciso III, alínea a,
f. 155/168) contra v. acórdão prolatado pela
colenda Segunda Câmara Cível do extinto
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais
(Agravo de Insrumento nº 375.305-7, Rel. Juiz
Alberto Aluízio Pacheco de Andrade, v.u., j. em
17.09.2002), o qual tratou de tema relativo à
exceção de incompetência que foi suscitada por
existir cláusula de eleição de foro (Comarca de
São Paulo), em sede de contrato de venda com
reserva de domínio de equipamento médico

sofisticado, celebrado entre o autor e a então
agravante Mitsui & Com. Ltda., tendo sido afas-
tada a alegação de relação de consumo do
agravado (Carlos Dubles Correa), ao entendi-
mento adotado pela r. decisão de que a si-
tuação em que se encontra o ora recorrente:

... não é adequada à figura do consumidor
definida no art. 2º da Lei nº 8.078/90, uma vez
que, nesse caso, os destinatários finais do
produto adquirido junto à agravante são os
pacientes atendidos.
Os aparelhos adquiridos são meros instru-
mentos de trabalho utilizados no desempenho
de suas atividades profissionais habituais.
À luz do que define a teoria finalista, as regras
das relações de consumo não podem ser apli-
cadas ao caso vertente, em face da moti-
vação já exposta (f. 126).

O egrégio Sodalício a quo deu provimen-
to ao agravo da empresa Mitsui & Com. Ltda.
para reformar a atacada decisão de 1º grau, por
ter entendido como válida a cláusula de eleição
do foro constante do contrato celebrado pelas
partes, sendo então competente, para apre-
ciação do litígio instaurado entre as partes, o
foro da Comarca de São Paulo, SP (f. 127).

Opostos embargos de declaração pelo
então agravado Carlos Dubles Correa (f.
129/141), foram eles rejeitados (v.u., j. em
10.12.2002 - f. 144/145).

Inconformado, Carlos Dubles Correa
interpôs o presente recurso especial, no qual
postulou, inicialmente, a remessa do recurso ao
col. Superior Tribunal de Justiça, em função da
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alegação de entender ser o incidente proces-
sual oposto como prejudicial ao mérito da ação
principal: sustenta que “as partes devem aceitar
a remessa dos autos à Comarca de São Paulo
- entendida como competente pelo eg. TAMG -
e aguardar o julgamento final da lide e o esgo-
tamento das instâncias ordinárias para,
somente então, instarem esta Corte Superior a
decidir acerca da competência do magistrado
que dirimiu o conflito travado entre as partes”,
asseverando que o Juízo de São Paulo poderá
se declarar incompetente, tendo todo o aparato
judicial sido despendido inutilmente, postulando
a remessa dos autos à Comarca de Uberlândia,
onde terá seu regular desenvolvimento (f. 157).
No mérito, assevera a ocorrência de ofensa aos
arts. 2º, 29, 47 e 51, incisos I e IV, do Código de
Defesa do Consumidor, em razão de o egrégio
Tribunal a quo ter decidido que o ora recorrente
não se enquadra nas previsões de proteção
previstas na legislação consumerista.

É o relatório.

Voto

O Exmo. Sr. Ministro Massami Uyeda
(Relator) - Inicialmente, quanto à alegação de
ser o incidente processual oposto como prejudi-
cial ao mérito da ação principal, deve ser obser-
vado que a Segunda Seção deste Tribunal
Superior de uniformização jurisprudencial paci-
ficou o entendimento acerca da não-abusivi-
dade de cláusula de eleição de foro constante
de contrato referente à aquisição de equipa-
mentos médicos de vultoso valor.

Com efeito.

Muito embora a empresa fabricante do
equipamento médico seja uma multinacional,
não resta configurado qualquer prejuízo pelo
simples fato de que um dos litigantes possui
condições econômicas melhores do que o
outro, uma vez que exigir que os litigantes pos-
suam exatamente as mesmas condições finan-
ceiras como pressuposto de validade da
cláusula de eleição de foro é o mesmo que
torná-la ordinariamente inútil, pois dificilmente

apresentar-se-ão ao Judiciário lides nas quais
as partes demonstrem real paridade financeira. 

A validade e a eficácia da cláusula de
eleição de foro apenas poderiam ser colocadas
em dúvida, como destacado pelo em. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira:

a) se, no momento da celebração, a parte
aderente não dispunha de intelecção sufi-
ciente para compreender o sentido e as con-
seqüências da estipulação contratual;
b) se da prevalência de tal estipulação resul-
tar inviabilidade ou especial dificuldade de
acesso ao Judiciário;
c) se se tratar de contrato de obrigatória
adesão, assim entendido o que tenha por
objeto produto ou serviço fornecido com
exclusividade por determinada empresa.
(STJ, REsp nº 379949/PR, 4ª Turma, v.u., j.
em 26.02.2002, DJ de 15.04.2002, p. 230). 
No mesmo sentido: REsp nº 466.179/MS, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, 4ª Turma, v.u., j.
em 03.06.2003, DJ de 15.12.2003, p. 315,
Lex-STJ 177/142).

A mera alegação de existência de
obstáculos subjetivos, com fundamento apenas
na alegada natureza adesiva do vultoso contra-
to firmado pelas partes, não acarreta a nulidade
da cláusula de eleição de foro, sendo impres-
cindível a constatação de cerceamento de defe-
sa e a hipossuficiência do aderente para sua
inaplicação (nesse sentido: STJ, REsp nº
545.575/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4ª
Turma, v.u., j. em 09.09.2003, DJ de
28.10.2003, p. 295).

Nesses termos, o foro de eleição não
cede ao foro previsto no art. 101, inciso I, do
Código de Defesa do Consumidor, o qual parte
do pressuposto de ser o autor hipossuficiente, o
que não restou caracterizado nos autos.

In casu, o MM. Juízo da Comarca de São
Paulo/SP, tratando-se de situação de competên-
cia relativa, de ofício, não pode suscitar sua
incompetência, na observância da Súmula nº
33/STJ, só podendo se manifestar quanto a esse
tópico na hipótese de uma das partes opor a
exceção de incompetência no prazo próprio
(nesse sentido: STJ, CC nº 36.052/RJ, Rel. Min.
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Ari Pargendler, Segunda Seção, v.u., j. em
23.10.2002, DJ de 18.11.2002, p. 155, RT
812/164; CC nº 64.524/MT, Rel. Min. Nancy
Andrighi, Segunda Seção, v.u., j. em  27.09.2006,
DJ de 09.10.2006, p. 256; REsp nº 204.380/MG,
Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, v.u., j.
em 06.05.1999, DJ de 1º.07.1999, p. 185).

Na situação em tela incide o disposto no
art. 111 e parágrafos do CPC, que permite às
partes a eleição do foro contratual, tornando-se
eventual cláusula, sinalagmaticamente ajusta-
da, obrigatória para os contratantes.

Quanto ao mérito recursal, não pode ter
guarida a tese do recorrente.

Com efeito.

Observe-se que, in casu, Carlos Dubles
Correa firmou com Mitsui & Com. Ltda. contrato
de compra e venda com reserva de domínio, na
condição de vendedora de equipamentos médi-
cos, no valor de US$ 99,520.00 (noventa e nove
mil, quinhentos e vinte dólares norte-ameri-
canos) (ut f. 20/23).

Por meio do presente recurso, pretende,
pois, o recorrente, alegando a nulidade da
cláusula eletiva de foro, a teor das disposições
da lei consumerista, fazer prevalecer o foro do
local de cumprimento das obrigações assumi-
das pelas partes para o julgamento da ação
revisional em questão. 

Somente seria afastada a competência
fixada por cláusula de eleição de foro se, no
caso, fosse considerada como caracterizada
relação de consumo ou, ainda, excepcional-
mente, configurada a hipossuficiência da parte,
a fim de, aplicando-se o Código de Defesa do
Consumidor, declarar a nulidade de tal cláusula.
Ambas as hipóteses nem sequer foram discuti-
das nas instâncias ordinárias competentes.

Observe-se que a Segunda Seção desta
Corte manifestou-se acerca da questão que ora se
coloca, qual seja a impossibilidade de caracteriza-
ção das pessoas (físicas ou jurídicas), que visam
lucro em suas atividades, como consumidoras

para efeito da tutela legislativa especial. Naquela
ocasião, não obstante por maioria de votos, restou
assentado que este Tribunal Superior de uni-
formização jurisprudencial, no que tange à
definição de consumidor e, por conseguinte, do
campo de incidência da legislação especial, perfi-
lha-se à orientação doutrinária finalista ou subjetiva
(STJ, REsp nº 541.867/BA, Rel. Min. Antônio de
Pádua Ribeiro, Rel. p/ o acórdão Min. Barros
Monteiro, Segunda Seção, j. em 10.11.2004, DJ de
16.05.2005, p. 227, RDR 31/349).

Ad argumentandum, com o intuito de exau-
rimento da questão, cumpre consignar a existên-
cia de certo abrandamento na interpretação
finalista, na medida em que se admite, excep-
cionalmente e desde que demonstrada in concre-
to a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômi-
ca, a aplicação das normas do Código de Defesa
do Consumidor a determinados consumidores
profissionais, como pequenas empresas e profis-
sionais liberais. Nesses termos, não se deixa de
perquirir acerca do uso, profissional ou não, do
bem ou serviço; apenas, como exceção e à vista
da hipossuficiência concreta de determinado
adquirente ou utente, não obstante seja um
profissional, passa-se a considerá-lo consumidor.

Ora, in casu, tanto a questão da hipossu-
ficiência quanto a caracterização de relação de
consumo, em face da situação fática do ora
recorrente, em momento algum foram conside-
radas em sede de cognição plena pelas instân-
cias ordinárias competentes, não sendo lídimo
cogitar a respeito nesta seara recursal, sob
pena de indevida supressão de instância, o que
é inadmissível (nesse sentido: STJ, REsp nº
701.370/PR, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4ª
Turma, v.u., j. em 16.08.2005, DJ de
05.09.2005, p. 430, RDDP 35/198).

Nesses termos, não se conhece do pre-
sente recurso especial.

É o voto.

Certidão

Certifico que a egrégia Quarta Turma, ao
apreciar o processo em epígrafe na sessão
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realizada nesta data, proferiu a seguinte
decisão:

“A Turma, por unanimidade, não co-
nheceu do recurso, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator”.

Os Srs. Ministros Cesar Asfor Rocha,
Aldir Passarinho Junior, Jorge Scartezzini e

Hélio Quaglia Barbosa votaram com o Sr.
Ministro Relator.

Brasília-DF, 7 de dezembro de 2006. -
Claudia Austregésilo de Athayde Beck -
Secretária.

(Publicado no DJU de 19.03.2007.)

-:::-
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HPacientes: Ezequiel Júlio Gonçalves e
Moisés Júlio Gonçalves. Impetrante: Noely
Vargas Rodrigues. Coator: Superior Tribunal de
Justiça.

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 conformi-
dade da ata de julgamento e das notas taquigrá-
ficas, por unanimidade, conhecer em parte do
pedido de habeas corpus, e, nessa parte, o inde-
ferir, nos termos do voto da Relatora. Ausente,
justificadamente, o Ministro Marco Aurélio.

Brasília, 18 de dezembro de 2006. -
Supremo Tribunal Federal - Ministra Cármen
Lúcia - Relatora.

Relatório

A Senhora Ministra Cármen Lúcia
(Relatora) -1. Trata-se de habeas corpus, com
pedido de liminar, impetrado por Noely Vargas
Rodrigues, em favor de Ezequiel Júlio
Gonçalves e outro, contra acórdão proferido
pela Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, que denegou a ordem no Habeas
Corpus nº 44.243, Rel. Min. Paulo Gallotti, e
que, nesta ação, comparece na qualidade de
órgão coator (f. 2).

2. Tem-se, nos autos, que os pacientes
foram condenados à pena de cinco anos de
reclusão pela prática do crime de associação
para o de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 14
da Lei nº 6.368/76). O regime de cumprimento
da pena fixado na sentença foi o fechado, tendo
sido negado aos pacientes o direito de recorrer
em liberdade (f. 3).

3. Os impetrantes alegam, basicamente,
que o Juiz de primeiro grau descumpriu o que pre-

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

HABEAS CORPUS - PENAL - PROCESSUAL PENAL - REDUÇÃO DA PENA E ALTERAÇÃO DO
REGIME PRISIONAL - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, NESSA PARTE, PELO SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE
NEGOU AOS RÉUS O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - CRIME DE ASSOCIAÇÃO

PARA O TRÁFICO - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONVENIÊNCIA DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - HABEAS

CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

- 1. Dois dos temas suscitados - redução da pena e alteração do regime prisional - nem sequer
foram objeto de apreciação por parte do Superior Tribunal de Justiça. O conhecimento da ação,
nessa parte, acarreta julgamento per saltum de questões ainda não analisadas pelo tribunal a
quo. Precedentes.

- 2. A sentença penal condenatória é incensurável, pois evidenciou, de forma bem fundamen-
tada, a necessidade de serem os pacientes presos para a interposição de recurso, uma vez que
se trata de pessoas perigosas e dispostas a se evadir do distrito da culpa para evitar a futura
aplicação da lei penal, e, ainda, porque o grau de sintonia, a inteligência e o poder aquisitivo
delas poderiam estimular a fuga e a perpetuação de práticas criminosas como a presente.
Precedentes.

- 3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado.

HABEAS CORPUS Nº 89.305-8-RJ - Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA
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ceitua o art. 33, § 2º, alínea c, da Lei nº 7.209/84,
pois o regime fixado deveria ter sido o aberto (f. 3).
Informam, ainda, que requereram habeas corpus
ao Superior Tribunal de Justiça visando a diminuir
a pena para três anos de reclusão e ao direito de
recorrer em liberdade (f. 3/4).

4. Não tendo obtido, naquele egrégio
Superior Tribunal, o quanto requerido, impetram
a ordem presente. Requerem liminar para “...
que os réus possam aguardar em liberdade o
curso da apelação, que se encontra no egrégio
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro...” (f. 4/5).

5. Em 20 de julho de 2006, período de
férias forenses, a Ministra Ellen Gracie solicitou
informações, para posterior apreciação da limi-
nar (f. 63).

6. Em 17 de agosto de 2006, a Secretaria
deste Supremo Tribunal certificou que, até
aquela data, as informações não tinham sido
prestadas (f. 71). Reiterei o pedido em
21.08.2006, vindo-me os autos conclusos em
14.09.2006 sem as informações (certidão de f.
75).

7. Em 18 de setembro de 2006, neguei
seguimento à presente ação initio litis, por estar
deficientemente instruída, inclusive desacom-
panhada de cópia do inteiro teor do acórdão
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (f.
76/78).

8. Entretanto, no dia em que seria certifi-
cado o trânsito em julgado da decisão
(02.10.2006), o Ministro Paulo Gallotti, do
Superior Tribunal de Justiça, encaminhou as
informações e o inteiro teor do acórdão proferi-
do pela Sexta Turma daquele Tribunal
(Pet./STF nº 146255/2006 - f. 93/100).

9. Em 19 de outubro de 2006, vislum-
brando, então, a possibilidade de conhecimento
da presente ação e, ainda, em homenagem aos
princípios da economia e da celeridade proces-
sual, revoguei a decisão anteriormente proferi-
da (f. 76/78). Na mesma data, indeferi o pedido
de liminar, por não se sustentarem juridica-
mente os argumentos apresentados pelo impe-

trante, de modo a suspender a prisão cautelar
dos pacientes (f. 89).

10. A Procuradoria-Geral da República
opinou pelo conhecimento parcial e, nessa
extensão, pela sua denegação (f. 102/108).

É o relatório.

Voto

A Senhora Ministra Cármen Lúcia
(Relatora) - 1. Pretende o impetrante sejam
concedidos aos pacientes a redução da pena e
o direito de aguardar o julgamento da apelação
em liberdade.

2. Alega, basicamente, que o Juiz de
primeiro grau descumpriu o que preceituam os
arts. 8º e 33, § 2º, alínea c, da Lei nº 7.209/84,
uma vez que deveria ter fixado aos pacientes a
pena mínima de três anos de reclusão e o
regime prisional aberto (f. 3). Informa, ainda,
que os pacientes já cumpriram a metade da
pena imposta, uma vez que permaneceram pre-
sos preventivamente durante nove meses e,
após a condenação, já se encontram presos em
regime fechado há um ano e sete meses, tota-
lizando dois anos e quatro meses de reclusão
(f. 4 - grifos nossos).

3. A despeito dos argumentos expendidos
pelo impetrante, a ordem há de ser denegada na
parte que conheço. Registro, inicialmente, que,
no momento da análise do pedido de liminar,
conheci parcialmente do presente habeas
corpus. É que dois dos temas suscitados -
redução da pena e alteração do regime
prisional - nem sequer foram objeto de aprecia-
ção por parte do eminente Ministro Paulo Gallotti
no processo de que é Relator (HC nº 44.243). O
conhecimento da ação, nessa parte, acarretaria
julgamento per saltum de questões ainda não
analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Feito esse registro prévio, passo à
análise dos demais fundamentos da impetração.

5. Relativamente à pretensão de apelar
em liberdade, tenho como insuficientes os argu-
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mentos apresentados pelo impetrante a ensejar
a concessão da ordem requerida.

Impressionam os fundamentos apresen-
tados pelo Ministro Paulo Gallotti, do Superior
Tribunal de Justiça, em seu voto, quando traz à
colação excertos da denúncia e da sentença
condenatória, demonstrando a gravidade dos
motivos que ensejaram a prisão cautelar dos
pacientes e que os impossibilitaram de recorrer
em liberdade.

Transcrevo do voto o trecho seguinte:

No tocante à pretensão de apelar em liber-
dade, colhe-se da denúncia:
‘Em data não precisada no ano de 2002, os
denunciados se associaram, de forma estável
e permanente, com divisão de ações e tare-
fas, com o objetivo de praticarem tráfico ilícito
de entorpecentes.
Investigações policiais levadas a termo pelo
Departamento de Polícia Federal, que origi-
naram a peça de Informação nº 098/2002 - CIB,
instaurada pelo Ministério Público, e que instrui
a presente denúncia, revelam uma estrutura
hierarquizada, voltada para atividades crimi-
nosas, possuindo como ‘chefe’ Jaime Barbosa
Caccavo, apelidado de ‘Jota’, estando, atual-
mente, cumprindo pena na Unidade
Penitenciária conhecida como Bangu 3.
Sob as ordens e comando do interno ‘Jota’,
além de outros elementos ainda não identifi-
cados, estão os demais denunciados, sendo
que os elementos Ezequiel e Moisés pos-
suem, dentre outras, a função de proceder aos
contatos necessários para a aquisição e pos-
terior remessa de substâncias entorpecentes
para ‘Jota’, na cidade do Rio de Janeiro, e
este, por se encontrar preso, administra, do
interior do presídio, os demais membros de
sua quadrilha na distribuição e comercializa-
ção nos seus pontos de venda, conhecidos
por bocas-de-fumo. Ainda de dentro da prisão,
‘Jota’, utilizando-se de aparelhos celulares,
que lhe são entregues de forma clandestina,
controla toda a contabilidade no movimento de
seu comércio ilegal de drogas.
O denunciado Ezequiel, conhecido por ‘Kia’, jun-
tamente com seu irmão Moisés, alcunhado de
‘Meio Kilo’, dentre outras atividades desenvolvi-
das na quadrilha, tem como função ‘preparar’ os
veículos que irão transportar os entorpecentes,
o que consiste na criação de compartimentos

falsos nos veículos, dentre eles, a colocação de
‘fundos falsos’ na mala dos carros. Após escon-
derem as drogas, diretamente procedem ao
encaminhamento para ‘Jota’.
O denunciado Jair, além de atuar diretamente
nos presídios, colhendo e transmitindo as
‘ordens’ de ‘Jota’, participa ativamente do trá-
fico, atuando também como motorista que
transporta os entorpecentes das localidades
onde são adquiridos até a cidade do Rio de
Janeiro para serem entregues aos comparsas
que atuam nas bocas-de-fumo.
Além da função de transportador da droga, o
denunciado Jair atua diretamente nas
Delegacias, quando das prisões dos trafi-
cantes que trabalham para ‘Jota’; investiga-
se, ainda, eventuais ações do denunciado,
intermediando eventuais pagamentos de
valores em dinheiro a policiais, conhecidos
vulgarmente por ‘propinas’, com o objetivo de
evitar sua condução para a lavratura de fla-
grante. Através de ligações efetuadas de
forma clandestina para a penitenciária, o
denunciado ‘Jota’ administra toda a atividade
da quadrilha, desde a aquisição de entorpe-
centes, o fornecimento e a venda para os ou-
tros traficantes até o recolhimento dos lucros
auferidos, procedendo-se diretamente ao
controle da contabilidade.
Assim agindo, estão os denunciados incursos
nas penas do art. 14 da Lei nº 6.368/76, com
a incidência da Lei nº 9.034/95...’.

Veja-se, também, trecho da sentença
condenatória:

Nego aos acusados o direito de recorrer em
liberdade, visto que se trata de pessoas
perigosas e altamente dispostas a se evadir do
distrito da culpa para evitar a futura aplicação
da lei penal, bem como por restar evidenciado
o envolvimento deles com um dos crimes mais
nocivos para o nosso Estado, frisando, por
oportuno, que o grau de sintonia, a inteligência
e o poder aquisitivo dos mesmos certamente
estimularão a fuga e a perpetuação de práticas
criminosas, como a presente (f. 57/58).

Ficam mais evidentes os motivos do
Magistrado em negar aos pacientes o direito de
recorrer soltos, quando examinada a funda-
mentação da dosimetria da pena:

Observadas as diretrizes dos arts. 59 e
seguintes da norma penal vigente, passo a
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analisar as circunstâncias judiciais, avaliando,
com isso, a personalidade, a conduta social
dos réus, a intensidade do dolo e ainda as
demais circunstâncias que envolvem o episó-
dio, passando a fixar a pena para cada um
dos acusados, isoladamente. [...]
Para o acusado Moisés Júlio Gonçalves,
vulgo ‘Meio Kilo’:
Trata-se de pessoa portadora de personali-
dade totalmente distorcida e adversa ao direi-
to e à sociedade, já que demonstra inclinação
para a vida criminosa, ócio e dedicação à vio-
lência.
A conduta social não merece melhor sorte,
pois se vê em todos os autos que o acusado
não tem vida social, familiar ou religiosa
condigna, nem tampouco qualquer histórico,
no seu passado, de trabalho honesto e honra-
do, muito embora se reconheça que o acusa-
do é primário (f. 453/455), o que não afasta
deste Magistrado a sensação de que se trata
de verdadeiro profissional do crime, haja vista
a desenvoltura com que vinha tratando os
negócios da quadrilha.
As conseqüências do crime foram as piores
possíveis, pois a conduta do acusado causou
grande dano à sociedade, destacando-se as
grandes cargas de droga negociadas, o que,
por si só, recomenda um agravamento maior,
nos termos da jurisprudência do STJ.
Os motivos do crime também estão a
recomendar o agravamento da reprimenda,
uma vez que objetiva o acusado a maior dis-
tribuição de drogas, ampliando a tragédia
social, a dependência e a instigação de diver-
sos outros crimes praticados pelos viciados
para sustentar a conduta ilícita praticada pelo
acusado e sua facção.
Levando-se em consideração os argumentos
acima expendidos, reconheço a necessidade
de uma reprimenda ainda mais elevada, moti-
vo pelo qual entendo por bem fixar as penas
acima do mínimo legal, ou seja, em 7 (sete)
anos de reclusão, pena esta que torno defini-
tiva, ante a ausência de quaisquer circunstân-
cias modificadoras da mesma. Aplico-lhe,
cumulativamente, 200 (duzentos) dias-multa,
fixada esta no valor equivalente à metade do
salário mínimo vigente à época dos fatos,
atendendo-se aos ditames do art. 49 e pará-
grafos do Código Penal.
Para o acusado Ezequiel Júlio Gonçalves,
vulgo ‘Kia’:
Trata-se de pessoa portadora de personali-
dade totalmente distorcida e adversa ao direi-
to e à sociedade, já que demonstra inclinação

para a vida criminosa, ócio e dedicação à vio-
lência.
A conduta social não merece melhor sorte,
pois se vê em todos os autos que o acusado
não tem vida social, familiar ou religiosa
condigna, nem tampouco qualquer histórico,
no seu passado, de trabalho honesto e honra-
do, muito embora se reconheça que o acusa-
do é primário (f. 453/455), o que não afasta
deste Magistrado a sensação de que se trata
de verdadeiro profissional do crime, haja vista
a desenvoltura com que vinha tratando os
negócios da quadrilha.
As conseqüências do crime foram as piores
possíveis, pois a conduta do acusado causou
grande dano à sociedade, destacando-se as
grandes cargas de droga negociadas, o que,
por si só, recomenda um agravamento maior,
nos termos da jurisprudência do STJ.
Os motivos do crime também estão a
recomendar o agravamento da reprimenda,
uma vez que objetiva o acusado a maior dis-
tribuição de drogas, ampliando a tragédia
social, a dependência e a instigação de diver-
sos outros crimes praticados pelos viciados
para sustentar a conduta ilícita praticada pelo
acusado e sua facção.
Levando-se em consideração os argumentos
acima expendidos, reconheço a necessidade
de uma reprimenda ainda mais elevada, moti-
vo pelo qual entendo por bem fixar a pena
acima do mínimo legal, ou seja, em 7 (sete)
anos de reclusão, pena esta que torno defini-
tiva ante a ausência de quaisquer circunstân-
cias modificadoras da mesma.
Aplico-lhe, cumulativamente, 200 (duzentos)
dias-multa, fixada esta no valor equivalente à
metade do salário mínimo vigente à época dos
fatos, atendendo-se aos ditames do art. 49 e
parágrafos do Código Penal (...) (f. 51/55).

6. Como se vê, a custódia cautelar dos
pacientes mostra-se suficientemente funda-
mentada na conveniência da instrução criminal
e para assegurar a aplicação da lei penal, não
havendo, portanto, como reconhecer o cons-
trangimento, notadamente porque ficaram pre-
sos durante a instrução criminal, sendo soltos
por excesso de prazo.

Pelo que se tem nas razões apresentadas
na decisão do Superior Tribunal de Justiça, ora
atacada, não se sustentam juridicamente os
argumentos apresentados pelo impetrante, de



S
up

re
m

o 
Tr

ib
un

al
 F

ed
er

al

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 57, n° 179, p. 431-453, out./dez. 2006 435

modo a assegurar o êxito do que pleiteia. Não
existem fundamentos jurídicos suficientes para
suspender a prisão cautelar dos pacientes,
mantida pela sentença condenatória.

Conforme explicitado, a decisão conde-
natória que negou aos pacientes o direito de
recorrer em liberdade expôs, de forma concre-
ta, a necessidade de sua prisão cautelar, nos
termos legalmente exigidos (art. 312 do Código
de Processo Penal), mesmo que tenham sido
soltos durante a instrução processual por
excesso de prazo.

Vê-se, pois, que são pessoas altamente
envolvidas com o crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, fazendo desse ilícito um meio
de vida.

Foi nesse sentido, inclusive, a recente
decisão desta Primeira Turma, no Habeas
Corpus nº 89.180, de minha relatoria, acórdão
publicado no DJ do dia 17.11.2006, cuja emen-
ta se deu nos termos seguintes:

Penal. Processual penal. Tráfico ilícito de
entorpecentes. Sentença condenatória.
Apelação em liberdade. Manutenção da
prisão preventiva do paciente. Garantia da
ordem pública. Fudamentação baseada em
fatos concretos e devidamente comprovados
nos autos. Idoneidade. Habeas corpus a que
se denega a ordem. - A sentença penal con-
denatória é incensurável, pois evidenciou de
forma bem fundamentada a necessidade de
ver o paciente preso para a interposição de
recurso, uma vez que este responde a outras
denúncias pela prática de diversos crimes e,
especialmente, porque há suspeita de que

continua a traficar, colocando em risco a
segurança de toda a sociedade local. Habeas
corpus denegado.

7. Relativamente aos argumentos de que
teriam cumprido metade da pena imposta pela
sentença condenatória e que, por isso, já deve-
riam estar soltos, tal pleito deverá ser formula-
do diretamente ao juízo de execução.

8. Pelo exposto, conheço em parte do
habeas corpus para apreciar o pedido de
poderem os pacientes recorrer em liberdade e,
nessa parte, denego a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Extrato de ata

Decisão: A Turma conheceu, em parte,
do pedido de habeas corpus, mas, nesta parte,
o indeferiu. Unânime. Ausente, justificada-
mente, o Ministro Marco Aurélio. 1ª Turma,
18.12.2006. 

Presidência do Ministro Sepúlveda
Pertence. Presentes à Sessão os Ministros Carlos
Britto, Ricardo Lewandowski e a Ministra Cármen
Lúcia. Ausente, justificadamente, o Ministro Marco
Aurélio. Compareceu o Ministro Eros Grau, a fim
de julgar processos a ele vinculados.

Subprocurador-Geral da República, Dr.
Rodrigo Janot.

Ricardo Dias Duarte - Coordenador.

(Publicado no DJU de 16.02.2007.)

-:::-

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA CRIMINAL - REMIÇÃO DA PENA - NATUREZA
JURÍDICA DA SENTENÇA QUE A CONCEDE - ATO DECISÓRIO INSTÁVEL OU CONDICIONAL -
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS POSTULADOS DO DIREITO ADQUIRIDO, DA COISA JULGADA
E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO

- O estatuto de regência da remição penal não ofende a coisa julgada, não atinge o direito
adquirido, não afeta o ato jurídico perfeito nem fere o princípio da individualização da pena,
pois a exigência de satisfatório comportamento prisional do interno - a revelar a participação
ativa do próprio condenado na obra de sua reeducação - constitui pressuposto essencial e ine-
liminável da manutenção desse benefício legal.
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- A perda do tempo remido, em decorrência de punição por falta grave (art. 127 da Lei de
Execução Penal), não vulnera os postulados inscritos no art. 5º, incisos XXXVI e XLVI, da
Constituição da República. É que a punição do condenado por faltas graves - assim entendi-
das as infrações disciplinares tipificadas no art. 50 da Lei de Execução Penal - traz consigo
consideráveis impactos de natureza jurídico-penal, pois afeta, nos termos em que foi delinea-
do pelo ordenamento positivo, o próprio instituto da remição penal, que supõe, para efeito de
sua aplicabilidade e preservação, a inexistência de qualquer ato punitivo por ilícitos discipli-
nares revestidos da nota qualificadora da gravidade objetiva. 

Precedentes.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 587.755-1-RS - Relator: Ministro CELSO DE MELLO 

Agravante: Marcus Vinicius Nunes Mota.
Advogada: Defensoria Pública da União.
Agravado: Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Sul.

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 provimen-
to ao recurso de agravo, nos termos do voto do
Relator. Ausente, justificadamente, neste julga-
mento, o Senhor Ministro Cezar Peluso.

Brasília, 12 de dezembro de 2006. -
Ministro Celso de Mello - Presidente e Relator.

Relatório

O Senhor Ministro Celso de Mello (Relator)
- Trata-se de recurso de agravo, tempestivamente
interposto, contra decisão que negou provimento
ao agravo de instrumento deduzido pela parte ora
recorrente (f. 90/91). Inconformada com esse ato
decisório, a parte ora agravante interpõe o pre-
sente recurso, postulando o provimento do agra-
vo de instrumento que deduziu (f. 98/104). Por
não me convencer das razões expostas, subme-
to à apreciação desta Colenda Turma o presente
recurso de agravo. É o relatório.

Voto 

O Senhor Ministro Celso de Mello
(Relator) - Não assiste razão à parte ora recor-

rente, visto que a decisão agravada ajusta-se,
com integral fidelidade, à diretriz jurisprudencial
que o Supremo Tribunal Federal firmou na
matéria ora em exame. Com efeito, esta
Suprema Corte, ao apreciar questão idêntica à
que se examinou no acórdão questionado em
sede recursal extraordinária, proferiu decisão
assim ementada:

Habeas corpus. Pena. Remição. Benefício
cancelado com base no art. 127 da Lei de
Execução Penal, por haver cometido falta
grave. Alegação de afronta ao direito adquiri-
do e à coisa julgada. - O art. 127 da Lei de
Execução Penal prevê a cassação do benefí-
cio da remição, caso o apenado venha a ser
punido por falta grave, iniciado o novo período
a partir da infração disciplinar. Descabimento
de alegação de direito adquirido ao resta-
belecimento dos dias remidos ou de afronta à
coisa julgada em face de tratar-se de benefí-
cio objeto de decisão judicial transitada em
julgado. Habeas corpus indeferido (HC
77.592/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão).

Impende assinalar, por relevante, que
esse entendimento vem de ser reafirmado em
recentes decisões proferidas por ambas as
Turmas do Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental no agravo de instrumento.
Matéria criminal. Remição. Falta grave. Perda
dos dias remidos. Possibilidade. Violação do
direito adquirido e da coisa julgada.
Inocorrência. - O cometimento de falta grave
pelo preso acarreta a perda dos dias remidos,
sem que isso configure afronta ao direito
adquirido ou à coisa julgada. Agravo regimen-
tal a que se nega provimento (AI 587.779-
AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau).
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1. Execução penal. - O condenado que come-
ter falta grave perde o direito ao tempo remi-
do (Lei 7.210/84, art. 127). Precedentes do
STF. (...) (AI 588.794-AgR/RS, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence).

(...) IV - A jurisprudência da Corte firmou-se no
sentido de que a perda do direito ao benefício
da remição dos dias trabalhados diante do
cometimento de falta grave não fere o princí-
pio da individualização da pena. 
- V - Embargos de declaração convertidos em
agravo regimental, a que se nega provimento
(AI 601.909-ED/RS, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski).

Cumpre enfatizar que essa orientação
jurisprudencial vem sendo observada em
sucessivos julgamentos proferidos no âmbito
desta Suprema Corte (RTJ 185/638-639, Rel.
Min. Nelson Jobim - AI 452.622/RS, Rel. Min.
Nelson Jobim - AI 507.978/RS, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence - AI 512.469/RS, Rel. Min.
Celso de Mello - AI 587.913-AgR/RS, Rel. Min.
Eros Grau - AI 589.406-AgR/RS, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence - HC 78.037/SP, Rel. p/ o
acórdão Min. Nelson Jobim - HC 78.178/SP,
Rel. Min. Carlos Velloso, v.g.):

- O estatuto de regência da remição penal não
ofende a coisa julgada, não atinge o direito
adquirido nem afeta o ato jurídico perfeito,
pois a exigência de satisfatório comportamen-
to prisional do interno - a revelar a partici-
pação ativa do próprio condenado na obra de
sua reeducação - constitui pressuposto
essencial e ineliminável da manutenção
desse benefício legal.
- A perda do tempo remido, em decorrência de
punição por falta grave (art. 127 da Lei de
Execução Penal), não vulnera o postulado
inscrito no art. 5º, XXXVI, da Constituição da

República. É que a punição do condenado por
faltas graves - assim entendidas as infrações
disciplinares tipificadas no art. 50 da Lei de
Execução Penal - traz consigo consideráveis
impactos de natureza jurídico-penal, pois
afeta, nos termos em que foi delineado pelo
ordenamento positivo, o próprio instituto da
remição penal, que supõe, para efeito de sua
aplicabilidade e preservação, a inexistência
de qualquer ato punitivo por ilícitos discipli-
nares revestidos da nota qualificadora da
gravidade objetiva. Doutrina (RE 140.541/DF,
Rel. Min. Celso e Mello).

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.

Extrato de ata

Decisão: A Turma, por votação unânime,
negou provimento ao recurso de agravo, nos
termos do voto do Relator. Ausente, justificada-
mente, neste julgamento, o Senhor Ministro
Cezar Peluso. 2ª Turma, 12.12.2006.
Presidência do Senhor Ministro Celso de Mello.
Presentes à sessão os Senhores Ministros
Gilmar Mendes, Cezar Peluso, Joaquim
Barbosa e Eros Grau. 

Subprocurador-Geral da República, Dr.
Wagner Gonçalves.

Carlos Alberto Cantanhede - Coordenador.

(Publicado no DJU de 09.02.2007.)

-:::-

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA
CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE

RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE
PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO

ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM
FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º,

CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - 
IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO
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O direito à saúde representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida.

- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada
à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem
jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável,
o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas
idôneas que visem a garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência far-
macêutica e médico-hospitalar.

- O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pes-
soas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público,
qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa
brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de
incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional
inconseqüente.

- O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por desti-
natários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federati-
va 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 irres-
ponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.

Distribuição gratuita, a pessoas carentes, de medicamentos essenciais à preservação de sua
vida e/ou de sua saúde: um dever constitucional que o Estado não pode deixar de cumprir.

- O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de
medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da
República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reveren-
te e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e
nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial digni-
dade. Precedentes do STF.

Multa e exercício abusivo do direito de recorrer.

- O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado
ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo orde-
namento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evi-
dentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa.

- A multa a que se refere o art. 557, § 2º, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o
exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como
instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 393.175-0-RS - Relator:
Ministro CELSO DE MELLO
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Agravante: Estado do Rio Grande do Sul.
Advogada: Procuradoria-Geral do Estado do
Rio Grande do Sul - Karina da Silva Brum.
Agravados: Luiz Marcelo Dias e outro.
Advogados: Lúcia Liebling Kopittke e outro.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes
autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Segunda Turma, na con-
formidade da ata de julgamentos e das notas
taquigráficas, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso de agravo e, por
considerá-lo manifestamente infundado, em
impor à parte agravante multa de 1% sobre o
valor da causa, nos termos do voto do Relator.
Ausente, justificadamente, neste julgamento, o
Senhor Ministro Cezar Peluso.

Brasília-DF, 12 de dezembro de 2006. -
Ministro Celso de Mello - Presidente e Relator.

Relatório 

O Senhor Ministro Celso de Mello - Trata-
se de recurso de agravo, tempestivamente
interposto, contra decisão que conheceu e deu
provimento ao apelo extremo deduzido pela
parte ora agravada.

Inconformada com esse ato decisório, a
parte ora agravante interpõe o presente recurso,
postulando o improvimento do recurso extra-
ordinário deduzido por Luiz Marcelo Dias e outra.

Por não me convencer das razões
expostas, submeto à apreciação desta Colenda
Turma o presente recurso de agravo.

É o relatório.

Voto

O Senhor Ministro Celso de Mello -
Entendo, consideradas as próprias razões
constantes do ato decisório por mim proferido,
que se revela inacolhível a postulação recursal
ora deduzida pelo Estado do Rio Grande do
Sul, especialmente em face do mandamento

constitucional inscrito no art. 196 da
Constituição da República, que assim dispõe:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso uni-
versal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação
(grifei).

Na realidade, o cumprimento do dever
político-constitucional consagrado no art. 196
da Lei Fundamental do Estado, consistente na
obrigação de assegurar a todos a proteção à
saúde, representa fator que, associado a um
imperativo de solidariedade social, impõe-se ao
Poder Público, qualquer que seja a dimensão
institucional em que atue no plano de nossa
organização federativa.

A impostergabilidade da efetivação
desse dever constitucional desautoriza o acolhi-
mento do pleito recursal ora deduzido na pre-
sente causa.

Tal como pude enfatizar em decisão por
mim proferida no exercício da Presidência do
Supremo Tribunal Federal, em contexto
assemelhado ao da presente causa (Pet.
1.246/SC), entre proteger a inviolabilidade do
direito à vida e à saúde, que se qualifica como
direito subjetivo inalienável assegurado a todos
pela própria Constituição da República (arts. 5º,
caput, e 196), ou fazer prevalecer, contra essa
prerrogativa fundamental, um interesse finan-
ceiro e secundário do Estado, entendo - uma
vez configurado esse dilema - que razões de
ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma
só e possível opção: aquela que privilegia o
respeito indeclinável à vida e à saúde humanas.

Cumpre não perder de perspectiva que o
direito público subjetivo à saúde representa prer-
rogativa jurídica indisponível assegurada à gene-
ralidade das pessoas pela própria Constituição
da República. Traduz bem jurídico constitucional-
mente tutelado, por cuja integridade deve velar,
de maneira responsável, o Poder Público, a
quem incumbe formular - e implementar - políti-
cas sociais e econômicas que visem a garantir
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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 des-
tinatários todos os entes políticos que com-
põem, no plano institucional, a organização fe-
derativa do Estado brasileiro (CRETELLA
JÚNIOR, José. Comentários à Constituição de
1988. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
1993, v. 8, p. 4.332-4.334, item nº 181) - não
pode converter-se em promessa constitucional
inconseqüente, sob pena de o Poder Público,
fraudando justas expectativas nele depositadas
pela coletividade, substituir, de maneira ilegíti-
ma, o cumprimento de seu impostergável dever,
por um gesto irresponsável de infidelidade go-
vernamental ao que determina a própria Lei
Fundamental do Estado.

Nesse contexto, incide sobre o Poder
Público a gravíssima obrigação de tornar efeti-
vas as prestações de saúde, incumbindo-lhe
promover, em favor das pessoas e das comu-
nidades, medidas - preventivas e de recupe-
ração -, que, fundadas em políticas públicas
idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar
concreção ao que prescreve, em seu art. 196, a
Constituição da República.

O sentido de fundamentalidade do direito
à saúde - que representa, no contexto da
evolução histórica dos direitos básicos da pes-
soa humana, uma das expressões mais rele-
vantes das liberdades reais ou concretas -
impõe ao Poder Público um dever de prestação
positiva que somente se terá por cumprido,
pelas instâncias governamentais, quando estas
adotarem providências destinadas a promover,
em plenitude, a satisfação efetiva da determi-
nação ordenada pelo texto constitucional.

Vê-se, desse modo, que, mais do que a
simples positivação dos direitos sociais - que
traduz estágio necessário ao processo de sua
afirmação constitucional e que atua como pres-
suposto indispensável à sua eficácia jurídica
(SILVA, José Afonso da. Poder constituinte e
poder popular. São Paulo: Malheiros, 2000,
itens nos 20 e 21, p. 199) -, recai sobre o Estado

inafastável vínculo institucional consistente em
conferir real efetividade a tais prerrogativas
básicas, em ordem a permitir às pessoas, nos
casos de injustificável inadimplemento da obri-
gação estatal, que tenham elas acesso a um
sistema organizado de garantias instrumental-
mente vinculadas à realização, por parte das
entidades governamentais, da tarefa que lhes
impôs a própria Constituição.

Não basta, portanto, que o Estado mera-
mente proclame o reconhecimento formal de um
direito. Torna-se essencial que, para além da
simples declaração constitucional desse direito,
seja ele integralmente respeitado e plenamente
garantido, especialmente naqueles casos em
que o direito - como o direito à saúde - se quali-
fica como prerrogativa jurídica de que decorre o
poder do cidadão de exigir, do Estado, a imple-
mentação de prestações positivas impostas pelo
próprio ordenamento constitucional.

Cumpre assinalar, finalmente, que a
essencialidade do direito à saúde fez com que
o legislador constituinte qualificasse, como
prestações de relevância pública, as ações e os
serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a
legitimar a atuação do Ministério Público e do
Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os
órgãos estatais, anomalamente, deixassem de
respeitar o mandamento constitucional, frus-
trando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-
social, seja por intolerável omissão, seja por
qualquer outra inaceitável modalidade de com-
portamento governamental desviante.

Todas essas razões levam-me a repelir, por
inacolhível, a pretensão recursal deduzida pelo
Estado do Rio Grande do Sul, ainda mais se se
considerar que o acórdão questionado em sede
recursal extraordinária diverge, frontalmente, da
orientação jurisprudencial que o Supremo Tribunal
Federal firmou no exame da matéria em causa
(RTJ 171/326-327, Rel. Min. Ilmar Galvão - AI
462.563/RS, Rel. Min. Carlos Velloso - AI 486.816,
AgR/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso - AI 532.687/MG,
Rel. Min. Eros Grau - AI 537.237/PE, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence - RE 195.192/RS, Rel. Min.
Marco Aurélio - RE 198.263/RS, Rel. Min. Sydney
Sanches - RE 237.367/RS, Rel. Min. Maurício
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Corrêa - RE 242.859/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão -
RE 246.242/RS, Rel. Min. Néri da Silveira - RE
279.519/RS, Rel. Min. Nelson Jobim - RE
297.276/SP, Rel. Min. Cezar Peluso - RE
342.413/PR, Rel.ª Min. Ellen Gracie - RE
353.336/RS, Rel. Min. Carlos Britto - AI
570.455/RS, Rel. Min. Celso de Mello, v.g.):

Paciente com HIV/Aids - Pessoa destituída de
recursos financeiros - Direito à vida e à saúde
- Fornecimento gratuito de medicamentos -
Dever constitucional do Poder Público (CF,
Arts. 5º, caput, e 196) - Precedentes (STF) -
Recurso de agravo improvido.

O direito à saúde representa conseqüência
constitucional indissociável do direito à vida.

- O direito público subjetivo à saúde repre-
senta prerrogativa jurídica indisponível asse-
gurada à generalidade das pessoas pela
própria Constituição da República (art. 196).
Traduz bem jurídico constitucionalmente tute-
lado, por cuja integridade deve velar, de
maneira responsável, o Poder Público, a
quem incumbe formular - e implementar -
políticas sociais e econômicas idôneas que
visem a garantir aos cidadãos, inclusive àque-
les portadores do vírus HIV, o acesso univer-
sal e igualitário à assistência farmacêutica e
médico-hospitalar.

- O direito à saúde - além de qualificar-se
como direito fundamental que assiste a todas
as pessoas - representa conseqüência consti-
tucional indissociável do direito à vida. O
Poder Público, qualquer que seja a esfera
institucional de sua atuação no plano da orga-
nização federativa brasileira, não pode
mostrar-se indiferente ao problema da saúde
da população, sob pena de incidir, ainda que
por censurável omissão, em grave comporta-
mento inconstitucional.

A interpretação da norma programática não
pode transformá-la em promessa constitu-
cional inconseqüente.

- O caráter programático da regra inscrita no
art. 196 da Carta Política - que tem por desti-
natários todos os entes políticos que com-
põem, 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 deposi-
tadas pela coletividade, substituir, de maneira
ilegítima, o cumprimento de seu impostergá-
vel dever, por um gesto irresponsável de infi-
delidade governamental ao que determina a
própria Lei Fundamental do Estado.

Distribuição gratuita de medicamentos a pes-
soas carentes.

- O reconhecimento judicial da validade jurídi-
ca de programas de distribuição gratuita de
medicamentos a pessoas carentes, inclusive
àquelas portadoras do vírus HIV/Aids, dá efe-
tividade a preceitos fundamentais da
Constituição da República (arts. 5º, caput, e
196) e representa, na concreção do seu
alcance, um gesto reverente e solidário de
apreço à vida e à saúde das pessoas, espe-
cialmente daquelas que nada têm e nada pos-
suem, a não ser a consciência de sua própria
humanidade e de sua essencial dignidade.
Precedentes do STF (RTJ 175/1.212-1.213,
Rel. Min. Celso de Mello).

A interposição deste recurso de agravo,
portanto, está a revelar nítido intuito procrasti-
natório, porque o ora recorrente, com ele,
busca, de maneira indevida, a execução da
decisão proferida por esta Suprema Corte,
ainda mais se se considerar que o Estado do
Rio Grande do Sul não pode alegar desconhe-
cimento da jurisprudência consolidada deste
Supremo Tribunal a respeito da matéria ora em
exame, visto que já sucumbiu, por diversas
vezes, em casos idênticos (RE 257.109,
AgR/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa - RE
271.286, AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello - RE
273.042, AgR/RS, Rel. Min. Carlos Velloso - AI
597.182, AgR/RS, Rel. Min. Cezar Peluso - AI
604.949, AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau, v.g.).

Tenho, desse modo, que o comporta-
mento processual da parte ora agravante traduz
hipótese de evidente abusividade, apta a justi-
ficar, por si só, a aplicação, ao caso ora em jul-
gamento, da norma inscrita no art. 557, § 2º, do
CPC, que assim dispõe:

Art. 557. 
(...)
§ 2º Quando manifestamente inadmissível ou
infundado o agravo, o tribunal condenará o
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agravante a pagar ao agravado multa entre
um e dez por cento do valor corrigido da
causa, ficando a interposição de qualquer
outro recurso condicionada ao depósito do
respectivo valor (grifei). 

Torna-se importante enfatizar que o dis-
posto no § 2º do art. 557 do CPC, além de
encontrar fundamento em razões de caráter
ético-jurídico (privilegiando, desse modo, o pos-
tulado da lealdade processual), também busca
imprimir celeridade ao processo de adminis-
tração da justiça, atribuindo-lhe um coeficiente
de maior racionalidade, em ordem a conferir
efetividade à resposta jurisdicional do Estado.

Esse entendimento - que destaca a ratio
subjacente à norma inscrita no art. 557, § 2º, do
CPC - põe em evidência a função inibitória da
sanção processual prevista no preceito em
causa, que visa a impedir, na hipótese nele
referida, o exercício abusivo do direito de recor-
rer, neutralizando, dessa maneira, a atuação
processual da parte que assim age.

Concluindo: o abuso do direito de recor-
rer - por qualificar-se como prática incompatível
com o postulado ético-jurídico da lealdade
processual - constitui ato de litigância abusiva
repelido pelo ordenamento positivo, especial-
mente nos casos em que a parte interpuser
recurso, como este, com intuito evidentemente
protelatório, hipótese em que se legitimará a
imposição de multa. 

Sendo assim, tendo presentes as razões
expostas, nego provimento ao presente recurso
de agravo e, por considerá-lo procrastinatório
(CPC, art. 557, § 2º), condeno a parte agra-
vante ao pagamento da multa de 1% (um por
cento) sobre o valor corrigido da causa, em
favor da parte ora agravada, ficando a inter-
posição de qualquer outro recurso condicionada
ao depósito do respectivo valor.

É o meu voto.

Extrato de ata 

Decisão: A Turma, por votação unânime,
negou provimento ao recurso de agravo e, por
considerá-lo manifestamente infundado, impôs
à parte agravante multa de 1% sobre o valor da
causa, nos termos do voto do Relator. Ausente,
justificadamente, neste julgamento, o Senhor
Ministro Cezar Peluso. 2ª Turma, 12.12.2006. 

Presidência do Senhor Ministro Celso de
Mello. Presentes à sessão os Senhores
Ministros Gilmar Mendes, Cezar Peluso,
Joaquim Barbosa e Eros Grau.

Subprocurador-Geral da República, Dr.
Wagner Gonçalves.

Carlos Alberto Cantanhede - Coordenador.

(Publicado no DJU de 02.02.2007.)

-:::-

INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - LEI DE IMPRENSA - DANO MORAL -
PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA INVERÍDICA, OFENSIVA À HONRA E À BOA FAMA DA VÍTIMA -

ATO ILÍCITO ABSOLUTO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA JORNALÍSTICA -
LIMITAÇÃO DA VERBA DEVIDA, NOS TERMOS DO ART. 52 DA LEI 5.250/67 - INADMISSI

BILIDADE - NORMA NÃO RECEBIDA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE -
INTERPRETAÇÃO DO ART. 5º, IV, V, IX, X, XIII E XIV, E ART. 220, CAPUT, E § 1º, 

DA CF DE 1988 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO

- Toda limitação, prévia e abstrata, ao valor de indenização por dano moral, objeto de juízo de
eqüidade, é incompatível com o alcance da indenizabilidade irrestrita assegurada pela atual
Constituição da República. Por isso, já não vige o disposto no art. 52 da Lei de Imprensa, o qual
não foi recebido pelo ordenamento jurídico vigente.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 447.584-7-RJ - Relator: Ministro CEZAR PELUSO
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Recorrente: Jornal do Brasil S. A. Advo-
gados: Clério Borges Martins e outros  Recor-
rido: José Paulo Bisol.  Advogados: Carlos
Henrique de Carvalho Fróes e outros.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes
autos, acordam os Ministros da Segunda Turma
do Supremo Tribunal Federal, sob a
Presidência do Senhor Ministro Celso de Mello,
na conformidade da ata de julgamento e das
notas taquigráficas, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso extraordinário, mas lhe
negar provimento, nos termos do voto do
Relator. Falou, pelo recorrido, o Dr. Carlos
Henrique de Carvalho Fróes. Ausente, justifi-
cadamente, neste julgamento, o Senhor
Ministro Joaquim Barbosa.

Brasília-DF, 28 de novembro de 2006. -
Ministro Cezar Peluso - Relator.

Relatório 

O Senhor Ministro Cezar Peluso - Trata-
se de recurso extraordinário interposto contra
acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro, cuja ementa reza:

Responsabilidade civil. Publicação jornalísti-
ca. Notícias falaciosas destinadas a desesta-
bilizar candidatura. Configuração do dano
moral. Indenização não mais tarifada. Integral
manutenção de sentença de procedência do
pedido.
- Mostra-se configurado o dano moral sofrido,
em conseqüência da divulgação de notícias
falaciosas, com a nítida intenção de desesta-
bilizar candidatura da pessoa atingida, seja
por invadir a esfera íntima de sua personali-
dade - que há de ser resguardada e não pode
ser alvo de comentários vulgares - sem qual-
quer outro interesse imaginável que não seja
o de achincalhar e desacreditar o candidato
perante a opinião pública, em plena campa-
nha eleitoral. Com a modificação do sistema
normativo da denominada Lei de Imprensa,
não mais se acha prevista a indenização tari-
fada, segundo entendimento do egrégio
Tribunal Superior de Justiça (f. 649/650).

O acórdão tem origem em ação de inde-
nização por danos morais, ajuizada pelo ora
recorrido, que alega ter o jornal, ora recorrente,
publicado notícias em que foi veiculada “uma
série de acusações falaciosas e inverídicas
com intuito explícito de denegrir a imagem
pública do autor, então candidato a Vice-
Presidência da República” (f. 03).

Nas instâncias ordinárias, o pedido foi jul-
gado procedente, para condenar o recorrente
ao pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais) a título de indenização. Interposta
apelação, negou-lhe provimento o acórdão
impugnado (f. 649/650).

Contra tal decisão, foram interpostos
recursos especial e extraordinário. O primeiro
não foi conhecido pelo Superior Tribunal de
Justiça (f. 791). Ao segundo, o Tribunal a quo
negou-lhe seguimento, mas, interposto agravo
de instrumento, determinei a subida dos autos
para melhor exame (f. 374).

O recorrente alega, com base no art.
102, III, a, da Constituição da República, vio-
lação ao disposto no seu art. 5º, incs. V e X.
Requer, assim, o provimento do recurso, a fim
de que seja reduzido o “valor da condenação
aos termos da Lei de Imprensa (arts. 51 e 52),
cuja vigência não foi maculada pela edição da
Constituição Federal de 1988” (f. 740/741).

É o breve relatório.

Voto 

O Senhor Ministro Cezar Peluso - 1. O
objeto último deste recurso está em saber se,
negando aplicação ao art. 52 da Lei Federal nº
5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que, como
previsão de limite de cálculo da verba indeniza-
tória por dano moral, já não subsistiria perante
o art. 5º, incs. V e X, da vigente Constituição da
República, teria o acórdão violado essas nor-
mas constitucionais.

2. Já não vige deveras, ou, segundo reza
outra doutrina de igual conseqüência prática,
perdeu seu fundamento de validez a norma
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inserta no art. 52 da Lei nº 5.250, de 1967,
porque, incompatível com o alcance das regras
estatuídas no art. 5º, V e X, da atual Constituição
da República, não foi por esta recebida. 

E não custa demonstrá-lo.

Já ninguém tem dúvida de que, pondo
termo às controvérsias inspiradas no silêncio
(não eloqüente) do ordenamento anterior, essas
regras constitucionais consagraram, de modo
nítido e muito mais largo, no plano nomológico
supremo, o princípio da indenizabilidade irrestrita
do chamado dano moral, concebendo-o, numa
síntese, como ofensa a direito da personalidade,
sob cuja definição vem considerado, no plano da
experiência pré-normativa, não só todo gravame
não patrimonial subjetivo, que diz com sen-
sações dolorosas ou aflitivas, inerentes ao sofri-
mento advindo da lesão a valores da afetividade,
senão também o chamado prejuízo não patrimo-
nial objetivo, que concerne à depreciação da
imagem da pessoa como modo de ser perante
os outros. No primeiro caso, a concepção nor-
mativa tende a preservar os elementos intros-
pectivos da personalidade humana e, no segun-
do, a consciência da dignidade pessoal, como
alvo da estima e da consideração alheias. Por
isso se traduz e resume na previsão de específi-
ca tutela constitucional da dignidade humana, do
ponto de vista de um autêntico direito à integri-
dade ou à incolumidade moral, pertencente à
classe dos direitos absolutos.

Ora, a primeira questão do procedimento
metodológico em que se desdobra a investigação
analítica do tema central deste recurso está em
saber se tal princípio encontra, já a título de
definição de sua esfera de eficácia, dentre as limi-
tações próprias da estrutura da norma que o con-
densa, alguma restrição apriorística ao valor
reparatório do dano moral, em qualquer de suas
modalidades, ou seja, se o âmbito de proteção da
norma garantidora do direito à integridade moral,
que constitui o objeto último da tutela, é encurta-
do por algum limite prévio e abstrato ao valor da
reparação pecuniária do mesmo dano.

Aqui, a resposta é evidentemente negati-
va. Na fisionomia normativa da proteção do direi-

to à integridade moral, ao qual serve o preceito
de reparabilidade pecuniária da ofensa, a vigente
Constituição da República não contém de modo
expresso, como o exigiria a natureza da matéria,
nem implícito, como se concede para argumen-
tar, nenhuma disposição restritiva que, limitando
o valor da indenização e o grau conseqüente da
responsabilidade civil do ofensor, caracterizasse
redução do alcance teórico da tutela. A norma
garantidora, que nasce da conjugação dos textos
constitucionais (art. 5º, V e X), é, antes, nesse
aspecto, de cunho irrestrito.

A pergunta subseqüente, de certo modo
implicada a primeira, é se a Constituição, posto
não restringindo o valor indenizatório, autorizaria,
com o mesmo resultado prático, de maneira
expressa ou não, o preestabelecimento de limites
por mediação de lei subalterna, que, para aco-
modar sua força restritiva a outros postulados sis-
temáticos, deveria atender aos requisitos consti-
tucionais da restringibilidade legítima, sobretudo
aos postulados da proibição de excessos e do
resguardo ao conteúdo essencial do direito fun-
damental tutelado (BONAVIDES, Paulo. Curso de
direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Malheiros,
1993, p. 352-355, nº 11; CANOTILHO, J. J.
Gomes, Direito constitucional. 4. ed. Coimbra:
Almedina, 1986, p. 482 e segs.; MIRANDA,
Jorge. Manual de direito constitucional. Coimbra:
Coimbra Ed., 1988, t. IV/307-309, nº 64) (sobre a
distinção entre o postulado da proporcionalidade,
em que se investigam os aspectos da necessi-
dade, da adequação e da proporcionalidade em
sentido estrito, e o postulado da proibição de
excesso, que convém a situações em que se dis-
cuta eventual restrição imoderada de direito fun-
damental, ver, por todos, ÁVILA, Humberto.
Teoria dos princípios. 5. ed.. São Paulo:
Malheiros, 2006, p. 133-137).

Noutras palavras, abrigaria a
Constituição, ainda quando por modo indireto,
cláusula da chamada reserva de lei restritiva, à
qual autorizasse, por esse artifício, reduzir o
âmbito teórico da tutela?

E, aqui, também é não menos negativa a
resposta, porque o princípio por observar é que, se
lho não autoriza a Constituição expressis verbis,
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não pode lei alguma restringir direitos, liberdades e
garantias constitucionais. Tal como no Direito por-
tuguês e pelas mesmíssimas e irrespondíveis
razões, a Constituição brasileira “individualizou
expressamente os direitos sujeitos a reserva de lei
restritiva” (CANOTILHO, op. cit., p. 483-484).

E, supondo-se por epítrope que o autori-
zasse a Constituição, ter-se-ia ainda de indagar
se o art. 52 da Lei nº 5.250, de 1967, não
sucumbiria ao contraste com o postulado da
proporcionalidade, o qual impõe à lei restritiva
que seja necessária, adequada e proporcional
(ÁVILA, Humberto, op. cit., p. 148-161).

Ora, abstraindo-se que o grau das
restrições à inviolabilidade pessoal sobrepuja o
fim normativo de tutela da liberdade da impren-
sa, parece evidente que, pelo menos, não seria
nem necessária (a indenização fixa-se por juízo
prudencial), nem de justa medida, porque firma
uma ficção reparatória, ao estatuir limites
prévios e abstratos à indenização, a qual, no
extremo, estaria sempre a independer dos
critérios concretos, próprios da valoração eqüi-
tativa, cujo resultado, neste caso exemplar, bem
demonstra toda a inconsistência da tese do ora
recorrente. Que significaria a este, em termos
de eficácia da censura normativa, pagar apenas
o valor correspondente a alguns salários míni-
mos? E, ao ora recorrido, o que lhe represen-
taria, em termos de satisfação ética à afronta,
recebê-lo? Evidentemente, quase nada.

Não é só. Outra pergunta, envolvida no
inquérito teórico, é se, à luz daqueloutro postula-
do, tal limitação absoluta não sacrificaria o núcleo
essencial do direito fundamental restringido.

E vê-se logo que o sacrificaria, porque,
na sua vigência hipotética como instância legal
redutora da responsabilidade civil, aniquilaria
toda a função satisfativa e dissuasória que
constitui o cerne mesmo justificador da inde-
nização garantida pela norma de escalão
supremo, a qual perderia a razão de ser, em
não se prestando a tutelar o direito subjetivo à
incolumidade moral, pelo só fato de que o valor
econômico do ressarcimento deixaria, em

regra, de exprimir algum significado útil ao titu-
lar do mesmo direito.

Descontadas as respostas anteriores, de
si já decisivas à demonstração da incompatibili-
dade irremissível entre as normas superiores e
a inferior, o procedimento metódico de reso-
lução da questão jurídico-constitucional levaria
a outra perquirição de não menor relevância e
que está nisto: se, pressuposta a inexistência
de ordem hierárquica entre os direitos funda-
mentais, não teria doutro modo a Constituição,
ao proteger a liberdade de imprensa como direi-
to de igual valor nomológico, introduzido regra
cuja incidência provocaria colisão ou conflito
entre direitos fundamentais, no sentido de que,
no conjunto, estaria a tutelar, ao mesmo tempo,
dois bens ou valores jurídicos pertencentes a
sujeitos diversos e em estado de contradição
concreta, de modo que a esfera de exercício de
um interferiria na do outro?

Não precisa relevar que a liberdade de
expressão é sobremodo suscetível de colidir,
em tese, com outros direitos fundamentais,
designadamente com os elementares do
chamado direito à incolumidade moral, con-
soante se dá na espécie. Considera a doutrina,
aliás, como paradigmático de colisão entre
direitos constitucionais, “o caso da liberdade de
expressão ou de imprensa, quando se oponha
à intimidade da vida privada, ao direito ao bom
nome e à reputação” (VIEIRA DE ANDRADE,
José Carlos. Os direitos fundamentais na
Constituição portuguesa de 1976. Coimbra:
Almedina, reimp., 1987, p. 220, nº 2).

Ora, a tratar-se de verdadeira hipótese de
conflito entre valores constitucionais, a solução
que lhe predicaria o método da concordância
prática, segundo o qual deve o intérprete har-
monizar os preceitos divergentes no quadro da
compreensão unitária da Constituição (BONA-
VIDES, op. cit., p. 325; CANOTILHO, op. cit., p.
163, nº 5, e p. 496, nº 1; VIEIRA DE ANDRADE,
op. cit., p. 222.), parte do reconhecimento da
natureza relativa da liberdade de imprensa
como valor jurídico (na verdade, não há direitos
absolutos na ordem jurídica), cuja regulamen-
tação constitucional, esta, sim, encontra limites
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textuais nas regras que, contra ela, se protegem
os valores da integridade moral, mediante, den-
tre outras, a estratégia normativa de prever a
reparabilidade das conseqüências civis de sua
violação (= indenização do dano moral) (sobre a
completa inadequação jurídica de se represen-
tar a liberdade de imprensa como direito ou valor
absoluto e, como tal, capaz de se sobrepor a
todos os direitos e valores, ver COSTA
ANDRADE, Manuel. Liberdade de imprensa e
inviolabilidade pessoal. Coimbra: Coimbra Ed.,
1996, p. 45-46 e 166).

Mas implica outra idéia, a de que se não
resolve conflito entre direitos fundamentais com
o sacrifício prático de um deles, conforme o
chamado princípio ou postulado do resguardo
do núcleo essencial dos direitos, liberdades e
garantias constitucionais.

Estoutro postulado, que concorre para
definir o próprio campo de pertinência do
critério da concordância prática, do qual está
pré-eliminada a necessidade de sacrifício do
núcleo substantivo dalgum dos direitos (do con-
trário não se conceberia colisão entre eles),
como seria, por exemplo, o tolher-se de modo
absoluto a liberdade de imprensa, tem inteira
aplicação ao caso. 

E tem-no, porque, a admitir por absurdo
que, legitimando a restrição indenizatória da lei
subalterna, a garantia constitucional da liber-
dade de imprensa significasse autorização para
amesquinhar o valor pecuniário da indenização
do dano moral, isso equivaleria a devorar todo
o conteúdo significativo do direito à integridade
moral, degradando-o ao nível de mera enuncia-
ção simbólica, ou arremedo de direito.

Não é mister grande esforço intelectual
por advertir que o valor da indenização há de
ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circuns-
tâncias históricas, entre as quais avulta a
capacidade econômica de cada responsável,
guardar uma força desencorajadora de nova
violação ou violações, sendo como tal percep-
tível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de sig-
nificar, para a vítima, segundo sua sensibilidade
e condição sociopolítica, uma forma heterogê-

nea de satisfação psicológica da lesão sofrida.
Os bens ideais da personalidade, como a
honra, a imagem, a intimidade da vida privada,
não suportam critério objetivo, com pretensões
de validez universal, de mensuração do dano à
pessoa (SCOGNAMIGLIO, Renato. Il danno
morale. In: Rivista di Diritto Civile, Ano III - 1957,
1ª parte, p. 295, nº 8.) Noutras palavras, a resti-
tuição do gravame a tais bens não é recon-
dutível a uma escala econômica padronizada,
análoga à das valorações relativas dos danos
patrimoniais, pois tem outro sentido, como
anota Windscheid, acatando opinião de
Wachter: compensar a sensação de dor da víti-
ma com uma sensação agradável em contrário
(nota 31 ao parágrafo 455 das ‘Pandette’, trad.
Fadda e Bensa). Assim, tal paga em dinheiro
deve representar para a vítima uma satisfação,
igualmente moral ou, que seja, psicológica,
capaz de neutralizar ou “anestesiar” em alguma
parte o sofrimento impingido... A eficácia da
contrapartida pecuniária está na aptidão para
proporcionar tal satisfação em justa medida, de
modo que tampouco signifique um enriqueci-
mento sem causa da vítima, mas está também
em produzir no causador do mal impacto bas-
tante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.
Trata-se, então, de uma estimação prudencial
(TJSP, Ap. nº 113.190-1, Rel. Des. Walter
Moraes, RT 650/66, 1ª col.).

Ora, limitações prévias, que, despojadas
de qualquer justificação lógica, desqualificam a
importância estimativa da natureza, da gravi-
dade e da repercussão da ofensa, bem como
dos outros ingredientes pessoais do arbitra-
mento (que é sempre obra de juízo de eqüi-
dade), capitulados de modo legítimo mas não
exauriente pela lei (art. 53 da Lei nº 5.250, de
1967), tornam nula, ou vã, a proteção constitu-
cional do direito à inviolabilidade moral e sacri-
ficam-no em concreto. São imposições excessi-
vas e arbitrárias, que mal se afeiçoam à ver-
tente substantiva do princípio do justo processo
da lei (substantive due process of law), que, na
visão desta Corte, “atua como decisivo obstácu-
lo à edição de atos legislativos de conteúdo
arbitrário ou irrazoável” (ÁVILA, Humberto, op.
cit., p. 143) (no mesmo sentido, para discussão
da dimensão do princípio sob os aspectos da
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“razoabilidade” ou “racionalidade” das leis, ver
CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. O devido
processo legal e os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade. 3. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2005, p. 141-193 e 400 e segs. Para
solução em termos de princípio da propor-
cionalidade, ver BONAVIDES, op. cit., p. 319, e
LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direi-
to. Lisboa: Fund. Calouste Gulbenkian, 1978,
trad. de José de Souza e Brito e José António
Veloso, p. 577-578).

Observe-se que à mesmíssima conclusão
se chega de outro ângulo, o dos limites ima-
nentes ao âmbito material das normas, o qual no
fundo se reduz ao problema da configuração ou
extensão objetiva dos direitos, ou, o que dá no
mesmo, dos modos de seu exercício. Tal pers-
pectiva metodológica ajusta-se à hipótese em
que, a rigor, não há conflito ou colisão de direi-
tos, simplesmente porque um deles não existe
nos termos ou na amplitude em que é pensado
dentro da situação supostamente conflitiva, em
que não pode, pois, ser invocado a título de
objeto de idêntica proteção constitucional
(VIEIRA DE ANDRADE, op. cit., p. 216-219).

É o esquema teorético que convinha e
convém à decisão do caso, em cujos contornos
a liberdade de imprensa, vista como direito sub-
jetivo, aparece na sua dimensão portadora de
limitação imanente, expressa e específica,
oriunda da reserva constitucional aos direitos à
inviolabilidade moral: é a própria Constituição
que, demarcando o espaço normativo de
abrangência da mesma liberdade, pré-exclui,
por fórmulas inequívocas, mediante remissões
textuais a outras normas suas, bem como
imputação da responsabilidade civil e pressu-
posição da criminal, que seu exercício legítimo
possa implicar lesão à honra, à reputação, à
imagem, ou à intimidade alheias (art. 5º, IV, V,
IX, X, XIII e XIV, e art. 220, caput e § 1º). 

Bastaria, aliás, a previsão constitucional da
ilicitude civil de todo comportamento capaz de
insultar esses valores da personalidade, objeto de
tutela expressa, por concluir logo que, como ilíci-
to, já transpõe as fronteiras normativas da liber-
dade de imprensa, coisa que se realça e confirma

perante sua teórica e simultânea ilicitude penal,
cujo reconhecimento está na raiz da idéia de
abuso de direitos fundamentais, a que costuma
recorrer a jurisprudência constitucional estran-
geira, especial e “designadamente quando se
considera que o exercício de um direito funda-
mental viola criminalmente um outro direito (direito
à integridade pessoal, direito ao bom nome e re-
putação)” (CANOTILHO, op. cit., p. 496, nº 1)
(sobre este critério, ver, ainda, VIEIRA DE
ANDRADE, op. cit., p. 219, nota nº 11. A respeito
dessa questão delicada dos limites contrafáticos
da liberdade de imprensa à custa das sanções
criminais e, em especial, sobre análogos limites
normativos desse direito nas Constituições alemã,
espanhola e portuguesa, ver COSTA ANDRADE,
op. cit., p. 47, 55-56, nota nº 107, e p. 76 e segs.
Parece curial à nossa ordem jurídica, onde, como
se lhes vê aos respectivos textos invocados, as
próprias normas constitucionais não deixam dúvi-
da de que o exercício da liberdade de imprensa
não legitima atentados à inviolabilidade pessoal,
esta sua observação: “Tal exercício é, pelo con-
trário, compatível com o estigma da ilicitude,
mesmo da ilicitude penal, a mais drástica, e de
ultima ratio, forma de desaprovação ao dispor da
ordem jurídica”, p. 168).

A interpretação unitária das regras consti-
tucionais evidencia, dessarte, que tal limitação é
inerente ao recorte da própria esfera normativa
da garantia da liberdade de imprensa, no senti-
do de que esta só pode ser exercida em sintonia
com a Constituição e, portanto, só existe como
direito, quando não ofenda os valores da intimi-
dade e da incolumidade moral. Toda atividade
exercida em nome da liberdade de expressão,
mas com ofensa à honra e à reputação alheia,
não é tolerada pela Constituição da República,
porque se põe fora do domínio de proteção nor-
mativo-constitucional desse bem jurídico, ou,
numa dicção menos congestionada, não faz
parte dos comportamentos facultados pelo direi-
to fundamental correlato. Trata-se de comporta-
mento ilícito, não do exercício de um direito! 

Em síntese, por força de expressa e
específica limitação imanente ao seu perfil nor-
mativo, segundo o diagrama que lhe traça a
Constituição, a liberdade de imprensa não
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abrange poder jurídico de violentar o direito fun-
damental à honra, à boa fama e à intimidade das
pessoas. É da sua condição de um dos direitos
fundamentais mais complexos, dotado de múlti-
plas direções e dimensões, dentre as quais a
que interessa ao caso: implicar direito de todos
à informação, mas não a informação qualquer,
senão à informação veraz e não privativa (fato
da privatividade), só enquanto tal inocente à dig-
nidade alheia. E não há, aí, nenhuma novidade
constitucional: “por isso mesmo que tal é a alta
missão da imprensa, é claro que se não deve
abusar della e transformá-la em instrumento de
calumnia ou injuria, de desmoralização, de
crime. Sua instituição tem por fim a verdade e o
direito” (PIMENTA BUENO, José Antonio. Direito
público brazileiro. Rio de Janeiro: J. Villeneuve e
C., 1857, 2ª parte, p. 396, nº 543). “Sem isso”,
notava outro velho constitucionalista, “reinaria a
anarchia e o direito seria o apanagio do forte e o
opprobrio do fraco” (BARBALHO, João. Consti-
tuição Federal brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro:
F. Briguiet e Cia., 1924, p. 431).

Há quem, preferindo à consideração da
existência de limites imanentes a figura conceitual
de restrição, entendida como amputação de facul-
dades que em tese o direito fundamental poderia
compreender, afirme a mesma coisa, ou seja, ser
óbvio que a norma da liberdade de expressão tem
de se coadunar com a “que garante o direito ao
bom nome e reputação das pessoas” (MIRANDA,
Jorge, op. cit., t. IV/303, nº 64).

De qualquer modo, o que interessa é que,
insista-se, não comporta, agora por essoutra
razão jurídica, garantia prévia e abstrata contra os
critérios singulares da indenização a que está sub-
metido o agente que abuse no seu exercício, ou,
rectius, que, em nome da liberdade de imprensa,
atue fora do raio de eficácia desse direito funda-
mental. Não pode, é certo, a indenização, pela
rudeza de sua expressão pecuniária, inibir ou con-
ter o exercício geral da mesma liberdade. Mas
tampouco pode a lei subalterna, em homenagem
a direito que não existe em concreto, aliviar a
responsabilidade civil do causador de ato ilícito
absoluto, sob pretexto, quem sabe, de eventuais
demasias na estipulação do valor justo e propor-
cional da medida pecuniária destinada a reparar o

dano moral conseqüente, até porque, para ser
proporcional e justo, tem de ser fixado caso por
caso, segundo as condições das pessoas, sem
limitações abstratas capazes de inutilizar o sentido
reparatório, intrínseco à indenização.

O caso é, em resumo, de intervenção
legislativa na disciplina dos direitos fundamen-
tais, mas de intervenção contrária à Constituição
Federal superveniente, porque, como lei restriti-
va, o disposto no art. 52 da Lei nº 5.250, de 1967,
põe em risco o substrato do direito fundamental
à honra, à boa fama e à intimidade das pessoas.

Restrição aqui, essa só seria permitida
quando fora necessária para promover a tutela
de um bem constitucionalmente valioso (não há
dúvida de que o seja a liberdade de imprensa)
e apenas na medida da necessidade dessa pro-
teção, de acordo com o postulado da propor-
cionalidade. Não para premiar o ofensor e des-
fazer-se do ofendido! 

Nenhuma interpretação pode comprimir
direito fundamental, a ponto de esvaziar-lhe o
significado prático e a valia como bem da vida.

Nesse exato sentido, já decidiu, aliás,
esta mesma 2ª Turma, no julgamento do RE nº
396.386 (Rel. Min. Carlos Velloso, com voto
declarado do Min. Gilmar Mendes. In: Revista
Trimestral de Jurisprudência, v. 191/329-335, e
Revista de Processo, v. 119/181-184 - observe-
se que, nesta segunda publicação, não consta
trecho final do voto do Relator. E foi também o
que, com idênticas razões substanciais às
deste voto, professamos, há muitos anos, como
Relator, em recursos julgados no Tribunal de
Justiça de São Paulo, onde contamos com a
honrosa adesão dos ilustres componentes da
turma julgadora - ver Emb. Inf. nº 219.954. In:
JTJ 189/236-253 e Boletim da AASP nº 2.078,
p. 69. E, ainda, Emb. Inf. nº 105.951). Do voto
do Relator, quando se reporta ao julgamentos
dos RE 348.827-RJ e 420.784-SP, dos quais
transcreve trecho do acórdão, consta:

(...)
Mas o que deve ser tomado em linha de conta
é que a Constituição de 1988 emprestou ao
dano moral tratamento especial - CF, art. 5º, V
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e X - desejando que a indenização decorrente
desse dano fosse a mais ampla. É o que res-
sai, efetivamente, do disposto nos citados
incisos V e X: ‘é assegurado o direito de
resposta, proporcional ao agravo, além da
indenização por dano material, moral ou à
imagem’ (inciso V); ‘são invioláveis a intimi-
dade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito à indenização
pelo dano material ou moral decorrente de
sua violação’ (inciso X). Posta a questão
nesses termos, considerado o tratamento
especial que a Constituição emprestou à
reparação decorrente do dano moral, não
seria possível sujeitá-la aos limites estreitos
da lei de imprensa, como bem decidiu, no
Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Carlos
Alberto Menezes Direito, no REsp 52.842 (DJ
de 27.10.97):
‘(...)
De todos os modos, entendo que, com a disci-
plina constitucional de 1988, abre-se o caminho
para melhor tratar essas situações que machu-
cam pessoas honradas. A limitação imposta
pelo art. 52 da Lei de Imprensa, que restringe a
responsabilidade civil da empresa que explora
o meio de informação ou divulgação a dez
vezes as importâncias fixadas no artigo 51, a
meu juízo, não mais está presente.
O regime da lei especial impunha a reparação
por danos morais e materiais em casos de
calúnia, difamação e injúria e, ainda, quando
a notícia gerasse desconfiança no sistema
bancário ou abalo de crédito de instituições
financeiras ou de qualquer empresa, pessoa
física ou jurídica, provocasse sensível pertur-
bação na cotação das mercadorias e dos títu-
los mobiliários no mercado financeiro, ou para
obter ou procurar obter, para si ou para ou-
trem, favor, dinheiro ou outra vantagem para
não fazer ou impedir que se faça pública
transmissão ou distribuição de notícias (v. art.
49, I). E as limitações foram escalonadas em
dois salários mínimos no caso de publicação
ou transmissão de notícia falsa, ou divulgação
de fato verdadeiro truncado ou deturpado (art.
16, II, IV), a cinco salários mínimos nos casos
de publicação ou transmissão que ofenda a
dignidade ou decoro de alguém, a dez
salários mínimos nos casos de fato ofensivo à
reputação e, finalmente, a 20 salários míni-
mos nos casos de falsa imputação de crime a
alguém, ou de imputação de crime ver-
dadeiro, nos casos em que a lei não admite a
exceção da verdade (art. 49, § 1º).

O certo é que o sistema da lei de imprensa
compunha no seu tempo um cenário excep-
cional de condenação por danos morais, daí
que estritamente regulamentado, alcançando
casos concretos especificados no art. 49, I,
antes mencionados.
A Constituição de 1988 cuidou dos direitos da
personalidade, direitos subjetivos privados, ou,
ainda, direitos relativos à integridade moral,
nos incisos V e X do artigo 5º, assegurando o
direito de resposta proporcional ao agravo,
além da indenização por dano material, moral
ou à imagem, declarando, ademais, invioláveis
a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem
das pessoas, assegurando, também, o direito
à indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação.
Na verdade, com essa disciplina clara, a
Constituição de 1988 criou um sistema geral
de indenização por dano moral decorrente da
violação dos agasalhados direitos subjetivos
privados. E, nessa medida, submeteu a inde-
nização por dano moral ao direito civil comum
e não a qualquer lei especial. Isso quer dizer,
concretamente, que não se postula mais a
reparação pela violação dos direitos da per-
sonalidade, enquanto direitos subjetivos priva-
dos, no cenário da lei especial, que regula a
liberdade de manifestação do pensamento e
de informação. Não teria sentido pretender que
a regra constitucional nascesse limitada pela
lei especial anterior ou, pior ainda, que a regra
constitucional autorizasse tratamento discrimi-
natório. Diante dessa realidade é inaplicável,
até mesmo, a discutida gesetzeskonformen
verfassungsinterpretation, isto é, a interpre-
tação da Constituição em conformidade com a
lei ordinária. Dentre os perigos que tal interpre-
tação pode acarretar, Gomes Canotilho aponta
o ‘perigo de a interpretação da Constituição de
acordo com as leis ser uma interpretação
inconstitucional’ (Direito constitucional. 5. ed.,
Coimbra: Liv. Almedina, 1991, p. 242). E tal é
exatamente o que aconteceria no presente
caso ao se pôr a Constituição de 1988 na
estreita regulamentação dos danos morais nos
casos tratados pela Lei de Imprensa.
Por tais razões, entendo, desde quando ainda
tinha assento na 1ª Câmara Cível, período
que guardo sempre na melhor das lem-
branças da minha vida, que a indenização por
dano moral, com a Constituição de 1988, é
igual para todos, inaplicável o privilégio de
limitar o valor da indenização para a empresa
que explora o meio de informação ou divul-
gação, mesmo porque a natureza da regra
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jurídica constitucional é mais ampla, indo
além das estipulações da Lei de Imprensa. E,
sendo assim, preciosa é a lição de Sílvio
Rodrigues, verbis:
‘Será o juiz, no exame do caso concreto,
quem concederá ou não a indenização e a
graduará de acordo com a intensidade e
duração do sofrimento experimentado pela
vítima’ (Direito civil, 7. ed. São Paulo: Saraiva,
v. 4, 1983, p. 208/209).
(...)’
Nos citados RE 348.827/RJ e 420.784/SP,
cuidamos do tema aqui versado. Sustentamos:
o que deve ser tomado em linha de conta é que
a Constituição de 1988 emprestou ao dano
moral tratamento especial - CF, art. 5º, V e X -
desejando que a indenização decorrente desse
dano fosse a mais ampla. Posta a questão
nesses termos, considerado o tratamento
especial que a Constituição emprestou à
reparação decorrente do dano moral, não seria
possível sujeitá-la aos limites estreitos da lei de
imprensa. Se o fizéssemos, estaríamos inter-
pretando a Constituição no rumo da lei
ordinária, quando é de sabença comum que as
leis devem ser interpretadas no rumo da
Constituição, já que esta é pressuposto de vali-
dade e de eficácia de toda a ordem normativa
instituída pelo Estado (estes três últimos pará-
grafos não constam, por engano, da publica-
ção na citada Revista de Processo).

3. Do exposto, nego provimento ao recurso.

Voto 

O Senhor Ministro Eros Grau - Senhor
Presidente, acompanho o Relator, fazendo uma
referência à importância desse voto que acaba
de proferir o Ministro Cezar Peluso.

Não resta a menor dúvida em relação à
relevância da liberdade de imprensa, que, na
verdade, não é da imprensa, é do povo. O direi-
to de expressão não é do dono do jornal, nem
do acionista, mas do povo, pertence a ele, que
merece ser informado adequadamente.
Entretanto, não tem cabimento nenhum abuso
no exercício dessa liberdade. A imprensa não
pode se transformar em um quarto poder,
imune a qualquer tipo de controle.

Louvo a excelência do voto do Ministro
Cezar Peluso, ao qual vou aderir com satis-
fação plena.

Voto 

O Senhor Ministro Gilmar Mendes - Senhor
Presidente, também eu, naquela assentada, quan-
do se discutiu o caso referido da tribuna, acom-
panhei o voto do Ministro Carlos Velloso e agora
não tenho razão para não fazê-lo em relação ao
brilhante voto proferido pelo Ministro Cezar Peluso.

Como muito bem demonstra Sua
Excelência, a Constituição, na verdade, faz uma
opção clara no sentido da preservação de valo-
res. Claro que a liberdade de imprensa tem um
valor fundamental na democracia e deve ser
preservada, todavia não há de se fazer em
detrimento de valores centrais como a própria
expressão “da dignidade da pessoa humana”.

De modo que, louvando o magnífico voto
proferido por Sua Excelência, eu o acompanho
integralmente.

Extrato de ata 

Decisão: A Turma, por votação unânime,
conheceu do recurso extraordinário, mas lhe
negou provimento, nos termos do voto do
Relator. Falou, pelo recorrido, o Dr. Carlos
Henrique de Carvalho Fróes. Ausente, justifi-
cadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro
Joaquim Barbosa. 2ª Turma, 28.11.2006.

Presidência do Senhor Ministro Celso de
Mello. Presentes à sessão os Senhores
Ministros Gilmar Mendes, Cezar Peluso e Eros
Grau. Ausente, justificadamente, o Senhor
Ministro Joaquim Barbosa.

Subprocurador-Geral da República, Dr.
Mário José Gisi.

Carlos Alberto Cantanhede - Coordenador.

(Publicado no DJU de 16.03.2007.)

-:::-



S
up

re
m

o 
Tr

ib
un

al
 F

ed
er

al

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 57, n° 179, p. 431-453, out./dez. 2006 451

Agravante: Marlene Abdo Navarro.
Advogados: Daniela Maria Procópio e outro.
Agravado: Estado de Minas Gerais. Advogado:
Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais.
Agravados: Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais e outro. Advogados: Sueli
Barbosa de Abreu e outro.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes
autos, acordam os Ministros da Segunda Turma
do Supremo Tribunal Federal, sob a
Presidência do Senhor Ministro Celso de Mello,
na conformidade da ata de julgamento e das
notas taquigráficas, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao recurso de agravo, nos
termos do voto do Relator.

Brasília-DF, 24 de outubro de 2006. -
Ministro Eros Grau - Relator.

Relatório

O Senhor Ministro Eros Grau - A decisão
agravada tem o seguinte teor:

Debate-se no presente recurso extraordinário:
[i] a constitucionalidade da fixação de subte-
tos da remuneração do funcionalismo público
estadual e [ii] a possibilidade de inclusão das
vantagens pessoais nesse limite, posterior-
mente à vigência da EC 41/03.
2. O Tribunal a quo afirmou que a faculdade
conferida aos Estados-membros de instituir
tetos remuneratórios viola o direito adquirido
e o princípio da segurança jurídica. Sustentou
ainda que o percentual referente às vanta-
gens pessoais não é computado para o cálcu-
lo do teto, nos termos da redação original do

art. 37, XI, da CB/88, que não poderia ser
alterada por emenda constitucional.
3. O recorrente alega afronta ao disposto no
art. 37, XI, da CB/88 e no art. 17 do ADCT.
4. Assiste razão ao recorrente. O Supremo fir-
mou entendimento no sentido de afirmar a cons-
titucionalidade da fixação de subtetos inferiores
ao previsto na Constituição do Brasil para os
servidores públicos estaduais (RE nº 220.397,
Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 16.06.99).
5. A EC 41/03 alterou o inciso XI do art. 37 da
CB/88 e manteve a inclusão das vantagens
pessoais no cálculo do teto remuneratório.
6. O Pleno deste Tribunal, no julgamento do
MS nº 24.875, Relator o Ministro Sepúlveda
Pertence, sessão do dia 11.05.06, reviu sua
jurisprudência. Rejeitou, por unanimidade, o
pedido de declaração incidental de inconstitu-
cionalidade do vocábulo ‘pessoais’, no texto
do art. 37, XI, da CB/88.
Dou provimento ao recurso com fundamento
no disposto no art. 557, § 1º-A, do CPC, para
declarar a constitucionalidade do teto esta-
dual, no qual devem ser incluídas as vanta-
gens de caráter pessoal.

2. O agravante sustenta que: 

... há uma diferença entre a constitucionali-
dade da aplicação do teto remuneratório e a
constitucionalidade do teto remuneratório (em
si considerada). O que pretendeu [sic] os
agravados, no caso concreto, foi o reconheci-
mento da constitucionalidade da aplicação
imediata do teto remuneratório, pouco impor-
tando se esta aplicação acarretará a redução
dos vencimentos percebidos pelo agravante.
Vê-se, assim, que o pleito dos agravados
destoa completamente do entendimento
sufragado pelo Tribunal Pleno desta Corte
Constitucional (MS nº 24.875) (f. 232).

3. Alega que:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TETO REMUNERATÓRIO -
EC 41/03 - VANTAGENS PESSOAIS - INCLUSÃO 

- As vantagens pessoais incluem-se no cálculo do teto remuneratório, como dispõe o art. 37,
XI, da Constituição do Brasil, com a redação que lhe foi conferida pela EC 41/03.

Agravo regimental a que se nega provimento.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 477.447-0-MG - Relator: Ministro
EROS GRAU
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... o acórdão atacado no recurso extraordinário
subjacente está em sintonia com o que restou
decidido, em sessão plenária, no MS nº
24.875. Uma simples leitura do voto proferido
pelo Desembargador Relator é suficiente para
espancar quaisquer dúvidas. Com efeito,
decidiu que a aplicação do teto remuneratório,
sobre os vencimentos do agravante, não
poderia ser imediata, ‘porque o excesso se
acha albergado no direito adquirido e no
princípio da irredutibilidade dos proventos de
aposentadoria, já se achando (o excesso) inte-
grado ao patrimônio da requerente’ (f. 232).

4. Requer o provimento deste agravo re-
gimental, para assegurar a integralidade dos
seus proventos de aposentadoria, até que seu
montante seja coberto pelo subsídio fixado em
lei para o Poder Legislativo do Estado de Minas
Gerais.

É o relatório.

Voto

O Senhor Ministro Eros Grau - A decisão
impugnada não merece reparo.

2. O Supremo, no julgamento do MS nº
24.875, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence,
DJ de 06.10.06, rejeitou o pedido de declaração
incidental de inconstitucionalidade do vocábulo
“pessoais”, inserido no inciso XI do art. 37 da
Constituição do Brasil, na redação que lhe foi
conferida pela Emenda Constitucional nº
41/2003, bem como da expressão “e da parcela
recebida em razão de tempo de serviço” conti-
da no art. 8º da referida emenda.

3. Essa decisão teve como fundamento a
jurisprudência sedimentada deste Tribunal no
sentido de que 

... nem mesmo à lei ordinária pode o agente
público opor-se, a título de direito adquirido, à
pretensão de que se preserve dada fórmula
de composição de sua remuneração total, se,
da alteração, não decorre a redução dela; o
mesmo sucede com relação aos proventos da
aposentadoria, no tocante aos quais o assen-
to da Súmula 359 não gera direito a parcelas
determinadas do seu montante.

4. O mandado de segurança, no entanto,
foi parcialmente deferido, para assegurar aos
impetrantes, em face da garantia da irredutibili-
dade de vencimentos, a percepção do acrésci-
mo de 20% sobre os seus proventos.

5. O Ministro Sepúlveda Pertence, em
seu voto condutor, consignou que:

... a garantia da irredutibilidade de vencimentos
(...) é, sim, modalidade qualificada de direito
adquirido e, de qualquer sorte, conteúdo de nor-
mas constitucionais específicas, no que toca à
Magistratura, repisando textos constitucionais
anteriores, que a Lei Fundamental vigente
estendeu a todos os servidores públicos.

6. Afirmou que: “[t]rata-se de garantia
individual erigida pela própria Constituição, que,
como tal, a doutrina amplamente majoritária
reputa inilidível por emenda constitucional”.

7. O agravante alega que deveria ter sido
aplicado, na hipótese destes autos, o mesmo
entendimento esposado no MS nº 24.875.
Sustenta que deveria ter-lhe sido reconhecida a
garantia da irredutibilidade de vencimentos até a
fixação do subsídio do Poder Legislativo estadual.

8. O entendimento firmado no MS nº
24.875 foi utilizado como fundamento da
decisão ora agravada, visto que o Código de
Processo Civil autoriza ao Relator dar provi-
mento a recurso se a decisão recorrida estiver
em manifesto confronto com a jurisprudência
dominante do STF (CPC, art. 557, § 1º-A).

9. Nesse mandado de segurança, restou
evidenciado que, no cálculo do teto remuneratório,
se incluem as vantagens pessoais, como dispõe o
art. 37, XI, da Constituição do Brasil, com a
redação que lhe foi conferida pela EC 41/03.

10. A única exceção a essa regra foi
reconhecida por este Tribunal em relação aos
impetrantes do mencionado mandado de segu-
rança - e exclusivamente a eles -, que, por
serem magistrados, eram beneficiários da ultra-
atividade do art. 184 da Lei nº 1.711/52 (acrésci-
mo de 20% sobre os proventos).
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11. Com a alteração da política de remu-
neração, que submete todos os magistrados,
em atividade ou inativos, ao regime do subsídio
uniforme - em “parcela única” -, já não se há
mais que falar em vantagens dessa índole.

12. Na fixação do subsídio em parcela
única, presumem-se incluídas todas as vanta-
gens pecuniárias de cunho remuneratório. Tanto
é assim que não são admitidos acréscimos de
qualquer outra espécie remuneratória a essa
parcela. E, mais, devem ser ponderados como
integrados ao teto constitucional quaisquer valo-
res com caráter de estipêndio, inclusive vanta-
gens pessoais, pagos aos agentes públicos.

13. Daí por que a extensão do que foi
decidido no julgamento do MS nº 24.875 para a
hipótese destes autos equivaleria à desconsi-
deração do disposto no art. 37, XI, da Consti-
tuição do Brasil, na redação que lhe foi conferi-
da pela EC 41/03, referendado por este
Tribunal naquele mesmo feito. 

14. No que respeita à aplicação imediata
do teto, o Supremo, em sessão administrativa
de 24.06.98, respondendo à consulta formulada
pelos Presidentes do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados, assentou que a apli-
cação do limite remuneratório deverá aguardar
a edição de lei definidora do subsídio mensal a
ser pago ao Ministro do Supremo Tribunal
Federal; essa lei está condicionada à iniciativa
conjunta do Presidente da República, do
Presidente da Câmara dos Deputados, do
Presidente do Senado Federal e do Presidente
do Supremo Tribunal Federal.

15. O subsídio mensal de Ministro do
Supremo Tribunal Federal foi fixado pela Lei nº
11.143, publicada DJ de 27.07.05. Em seu art.
1º, definiu o valor do subsídio e o momento de
sua incidência - janeiro de 2005.

16. Tem-se dessarte que as vantagens
pessoais do ora agravante hão de ser incluídas
no cálculo do teto remuneratório, que deverá
ser aplicado de acordo com o disposto na Lei nº
11.143/05, ou seja, a partir de janeiro de 2005.

Nego provimento ao agravo regimental.

Extrato de ata 

Decisão: A Turma, por votação unânime,
negou provimento ao recurso de agravo, nos
termos do voto do Relator. Ausente, justificada-
mente, neste julgamento, o Senhor Ministro
Cezar Peluso. 2ª Turma, 24.10.2006.

Presidência do Senhor Ministro Celso de
Mello. Presentes à sessão os Senhores
Ministros Gilmar Mendes, Joaquim Barbosa e
Eros Grau. Ausente, justificadamente, o Senhor
Ministro Cezar Peluso.

Subprocurador-Geral da República, Dr.
Wagner Gonçalves.

Carlos Alberto Cantanhede -
Coordenador.

(Publicado no DJU de 24.11.2006.)

-:::-
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1.0283.05.001313-7/001   Ap.Cível                Guaranésia        Maurício Barros  . . . . . . . . . . . . . . .67
1.0342.05.063891-1/001   Agravo                  Ituiutaba Fernando Caldeira Brant  . . . . . . .140
1.0342.06.074878-3/001   Agravo                  Ituiutaba Fábio Maia Viani . . . . . . . . . . . . . .168
1.0372.03.007191-7/001   Ap.Cível                Lagoa da Prata Belizário de Lacerda . . . . . . . . . . .248
1.0390.05.009678-8/001   Ap.Cível                Machado           Domingos Coelho  . . . . . . . . . . . . .195
1.0394.03.034023-3/001   Ap.Cível                Manhuaçu Otávio Portes  . . . . . . . . . . . . . . . . .36
1.0394.05.045813-9/001   Ap.Cível                Manhuaçu          Antônio de Pádua . . . . . . . . . . . . .198
1.0433.04.120411-9/001   Agravo                  Montes Claros    Francisco Kupidlowski  . . . . . . . . .127
1.0439.02.007915-8/001   Agravo                  Muriaé               Márcia De Paoli Balbino  . . . . . . . .256
1.0439.04.032314-9/001   Ap.Cível                Muriaé               Nilson Reis  . . . . . . . . . . . . . . . . . .228
1.0439.06.051847-9/001   Ap.Cível                Muriaé               Wagner Wilson  . . . . . . . . . . . . . . . .40
1.0439.06.054395-6/001   Agravo                  Muriaé               Antônio Sérvulo  . . . . . . . . . . . . . .143
1.0446.06.003995-0/001   Ap.Cível                Nepomuceno     Roberto Borges de Oliveira . . . . . .231
1.0479.00.017130-2/001   Ap.Cível                Passos              Guilherme Luciano Baeta Nunes  .259
1.0479.98.007168-8/001   Agravo                  Passos              Mota e Silva  . . . . . . . . . . . . . . . . .251
1.0480.05.070691-4/001   Ap.Cível                Patos de Minas  Moreira Diniz . . . . . . . . . . . . . . . . .147
1.0481.04.036917-7/001   Ap.Cível                Patrocínio          Eduardo Mariné da Cunha  . . . . . .189
1.0534.05.000834-9/001   Ap.Cível                Pres.Olegário     Eduardo Andrade  . . . . . . . . . . . . .153
1.0620.03.001935-5/001   Ap.Cível                S.G.do Sapucaí  José Domingues

Ferreira Esteves  . . . . . . . . . . . . . .249
1.0686.05.151338-6/001   Ap.Cív./Reex.Nec.  Teófilo Otoni      Caetano Levi Lopes  . . . . . . . . . . .165
1.0701.05.123466-7/001   Ap.Cível                Uberaba            Nepomuceno Silva  . . . . . . . . . . . .115
1.0701.05.123739-7/001   Ap.Cível                Uberaba            Eulina do Carmo Almeida  . . . . . . . .53
1.0702.03.068244-8/001   Ap.Cível                Uberlândia         Silas Vieira  . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
1.0702.03.113387-0/001   Ap.Cível                Uberlândia         José Amancio  . . . . . . . . . . . . . . . .216
1.0702.04.154938-8/001   Ap.Cível                Uberlândia         Selma Marques . . . . . . . . . . . . . . .264
1.0702.05.257971-2/001   Ap.Cível                Uberlândia         Bitencourt Marcondes . . . . . . . . . . .85
1.0702.99.013463-8/001   Ap.Cível                Uberlândia         Alvimar de Ávila  . . . . . . . . . . . . . .283
1.0707.01.043712-7/001   Ap.Cível                Varginha            José Antônio Braga  . . . . . . . . . . .100
1.0707.02.051930-2/001   Ap.Cív./Reex.Nec. Varginha            Dárcio Lopardi Mendes  . . . . . . . . .79
1.0713.03.018865-8/001   Ap.Cível                Viçosa               Roney Oliveira  . . . . . . . . . . . . . . .131
1.0775.06.006137-8/001   Ap.Cível                Cor.de Jesus      Albergaria Costa . . . . . . . . . . . . . .145
2.0000.00.486005-1/000   Ap.Cível                Belo Horizonte   Elias Camilo  . . . . . . . . . . . . . . . . .275
2.0000.00.489447-1/000   Ap.Cível                Belo Horizonte   Pereira da Silva . . . . . . . . . . . . . . . .98
2.0000.00.494608-7/000   Ap.Cível                Uberlândia         Batista de Abreu  . . . . . . . . . . . . . .200
2.0000.00.506733-8/000   Ap.Cível                Belo Horizonte   D. Viçoso Rodrigues  . . . . . . . . . . .179
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JURISPRUDÊNCIA CRIMINAL

NÚMERO                       ESPÉCIE                COMARCA RELATOR: DES.                  PÁG.

1.0000.05.421560-3/000   Confl.ativo de jurisd. Patrocínio           Armando Freire  . . . . . . . . . . . . .396
1.0000.06.433738-9/000   Confl.ativo de jurisd. Ipatinga              Walter Pinto da Rocha  . . . . . . .377
1.0024.03.149518-7/001   Ap.Criminal              Belo Horizonte    Paulo Cézar Dias  . . . . . . . . . . .365
1.0024.03.150316-2/001   Ap.Criminal              Belo Horizonte    Sérgio Braga  . . . . . . . . . . . . . . .318
1.0024.04.318419-1/001   Ap.Criminal              Belo Horizonte Alexandre Victor de Carvalho . .379
1.0024.98.131819-9/001   Ap.Criminal              Belo Horizonte    Herculano Rodrigues  . . . . . . . .330
1.0097.05.978160-5/001   Ap.Criminal              Cach.de Minas    Delmival de Almeida Campos . .299
1.0114.01.005717-1/001   Ap.Criminal              Ibirité                  Beatriz Pinheiro Caires  . . . . . . .316
1.0183.05.090157-2/001   Ap.Criminal              Cons.Lafaiete Reynaldo Ximenes Carneiro . . .313
1.0223.04.147021-0/001   Ap.Criminal              Divinópolis          Vieira de Brito  . . . . . . . . . . . . . .348
1.0232.03.001254-5/001   Ap.Criminal              Dores do Indaiá Eduardo Brum . . . . . . . . . . . . . .392
1.0309.06.011256-7/001   Ap.Criminal              Inhapim              Jane Silva  . . . . . . . . . . . . . . . . .335
1.0313.02.068254-5/001   Ap.Criminal              Ipatinga              Pedro Vergara  . . . . . . . . . . . . . .399
1.0313.05.175257-1/001   Ap.Criminal              Ipatinga.             Hyparco Immesi  . . . . . . . . . . . .301
1.0358.05.009233-9/001   Rec.Sent.Estr. Jequitinhonha Edelberto Santiago  . . . . . . . . . .403
1.0388.02.000365-2/001   Ap.Criminal              Luz Maria Celeste Porto  . . . . . . . . .341
1.0414.03.001489-1/001   Ap.Criminal              Medina               Sérgio Resende  . . . . . . . . . . . .406
1.0433.05.156247-1/001   Ap.Criminal              Montes Claros     José Antonino Baía Borges  . . .368
1.0515.02.003374-9/001   Ap.Criminal              Piumhi                Hélcio Valentim . . . . . . . . . . . . .358
1.0598.04.000777-8/001   Ap.Criminal              Santa Vitória       Antônio Armando dos Anjos  . . .321
1.0657.06.998715-1/001   Ap.Criminal              Sen. Firmino       Ediwal José de Morais  . . . . . . .374
1.0686.05.167248-9/001   Ap.Criminal              Teófilo Otoni Eli Lucas de Mendonça . . . . . . .388
1.0699.04.034100-9/001   Ap.Criminal              Ubá                    Márcia Milanez  . . . . . . . . . . . . .370
1.0713.06.056635-1/001   Ap.Criminal              Viçosa                Antônio Carlos Cruvinel  . . . . . .327
2.0000.00.446035-7/000   Ap.Criminal              Belo Horizonte    William Silvestrini  . . . . . . . . . . .384

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

NÚMERO                        ESPÉCIE                                         RELATOR: MINISTRO           PÁG.

51.243-CE                       Habeas Corpus Hamilton Carvalhido  . . . . . . . . .412
65.144-BA Habeas Corpus Gilson Dipp  . . . . . . . . . . . . . . . .409
345.668-SP Recurso Especial                               Aldir Passarinho Junior  . . . . . . .418
540.054-MG                    Recurso Especial     Massami Uyeda  . . . . . . . . . . . . .425
687.679-PR                     Recurso Especial                               Carlos Alberto Menezes Direito 423

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

NÚMERO                        ESPÉCIE                                         RELATOR: MINISTRO           PÁG

89.305-8-RJ       Habeas Corpus Cármen Lúcia  . . . . . . . . . . . . . .431
393.175-0-RS                  Agravo Reg.no Rec.Extraordinário Celso de Mello . . . . . . . . . . . . . .437
447.584-7-RJ  Recurso Extraordinário Cezar Peluso  . . . . . . . . . . . . . . .442
477.447-0-MG                 Rec.Extr. no Agravo Regimental          Eros Grau  . . . . . . . . . . . . . . . . .451
587.755-1-RS                  Agravo de Instrumento  Celso de Mello  . . . . . . . . . . . . . .435
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ABONO DE FALTAS - Vide: Servidor público

ABORTO - Vide: Gravidez

ABSOLVIÇÃO
Adulteração de sinal identificador de veículo

automotor - Ausência de prova  . . . . . . .365

Impossibilidade - Tráfico de entorpecentes -
Autoria e materialidade comprovadas  . .335

Formação de quadrilha - Inexistência de prova -
Receptação qualificada - Co-autor -
Atipicidade - Ausência de dolo . . . . . . . .330

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Improbidade administrativa - Prefeito -

Nomeação de servidor - Ausência de con-
curso público - Provimento de cargo em
comissão - Dolo e má-fé inexistentes - Dano
ao erário - Não-ocorrência - Ofensa aos
princípios norteadores da Administração
Pública - Inexistência - Celebração de con-
vênio - Emergência - Interesse público -
Improcedência do pedido . . . . . . . . . . . .131

Sentença transitada em julgado - Execução -
Ministério Público - Legitimidade ativa . .261

AÇÃO DE COBRANÇA
Bem imóvel - Inadimplemento - Compromisso

de compra e venda - Rescisão contratual -
Devolução das prestações pagas - Decisão
extra petita - Não-ocorrência - Fruição do
imóvel - Indenização - Fiador - Legitimidade
passiva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Improcedência do pedido - Membro do
Conselho Tutelar - Remuneração - Ausência
de lei municipal instituidora  . . . . . . . . . . .61

Locação - Encargos - Desgaste no imóvel -
Vistoria - Laudo unilateral - Impossibilidade -

Taxa de condomínio - Obrigação do locatário
- Término do contrato - Prorrogação por
prazo indeterminado - Fiador - Não-
anuência - Dívida posterior - Desoneração  .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216

Seguro obrigatório - DPVAT - Invalidez perma-
nente - Acidente ocorrido em fazenda
particular - Veículo automotor de via ter-
restre - Trator - Ausência de registro e licen-
ciamento - Irrelevância . . . . . . . . . . . . . . .53

AÇÃO DE DEPÓSITO
Descabimento - Bem fungível - Regras do

mútuo - Aplicabilidade - Art. 645 do CC/2002
- Prisão civil - Impossibilidade  . . . . . . . .231

AÇÃO DECLARATÓRIA
Condomínio - Assembléia geral - Convocação -

Irregularidade - Ausência de prova -
Nulidade - Declaração - Impossibilidade -
Síndico - Remuneração - Serviços prestados
- Pagamento - Devolução - Não-cabimento
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122

AÇÃO MONITÓRIA
Requisitos - Ausência - Art.1.102a do CPC -

Letra de câmbio - Falta de aceite - Nulidade
- Inexistência - Prova escrita - Fragilidade -
Extinção do processo sem resolução de
mérito - Art. 267, I, do CPC  . . . . . . . . . .113

Título de crédito prescrito - Avalista -
Ilegitimidade passiva  . . . . . . . . . . . . . . . .77

AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE
Registro de nascimento - Reconhecimento

voluntário da filiação - Irretratabilidade -
Hipóteses do art. 171 do CC/2002 -
Inexistência - Vício de consentimento -
Ausência - Exame de DNA - Desconstituição
da declaração de vontade - Descabimento -
Registro de nascimento - Anulação -
Impossibilidade - Interesse do menor -
Preservação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124

ÍNDICE ALFABÉTICO E REMISSIVO

- A -
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AÇÃO ORDINÁRIA
Cumulação com obrigação de fazer - Ajuizamento

pela Administração Pública - Interesse proces-
sual - Criação e abatimento de animais no
perímetro urbano - Código de Postura do
Município - Proibição - Retirada dos animais -
Ausência de lei autorizativa - Violação de
domicílio - Ordem judicial - Necessidade - Ato
administrativo - Poder de polícia - Sujeição à
cláusula de reserva jurisdicional - Auto-execu-
toriedade - Inexistência  . . . . . . . . . . . . . . . .145

Loteria do Estado de Minas Gerais - Sacolão da
Sorte - Interpretação das regras - Prêmio ex-
tra - Seqüência exigida - Não-ocorrência -
Pagamento - Improcedência do pedido  .151

Propriedade industrial - Patente - Violação - Con-
trafação - Prova - Ação ordinária - Indenização
- Perdas e danos - Lucros cessantes . . . . .289

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Revisão do benefício - Aposentadoria por invalidez
- Cálculo - Matéria acidentária - Art. 44 da Lei
8.213/91 com a redação dada pela Lei nº
9.032/95 - Retroatividade da lei - Prescrição -
Prazo - Art. 103, parágrafo único, da Lei nº
8.213/91 - Parcelas em atraso - Correção mon-
etária - Incidência - Súmula 148 do STJ -
Prestações vincendas - Honorários de advoga-
do - Não-incidência - Súmula 111 do STJ . 264

AÇÃO REVISIONAL
Contrato - Compromisso de compra e venda de

imóvel - Natureza jurídica - Direito pessoal -
Outorga uxória - Desnecessidade  . . . . .127

Previdência privada - Revisão de benefício -
Regras estatutárias e regulamentares -
Obediência - Complementação de aposenta-
doria - Prescrição qüinqüenal - Súmula 291
do STJ - Petição inicial - Vícios – Não-ocor-
rência - Empresa patrocinadora -
Ilegitimidade passiva  . . . . . . . . . . . . . . . .69

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
Programa de computador - Uso de software -

Contrato de licenciamento - Reajuste vincu-
lado à variação cambial - Nulidade - Teoria
da imprevisão – Inaplicabilidade  . . . . . .100

ACEITE
Duplicata - Falta de aceite - Comprovante de

entrega de mercadoria - Ausência - Exceção
de pré-executividade - Não-cabimento  . .36

ACIDENTE DE TRÂNSITO
Placa de parada obrigatória - Desobediência -

Culpa configurada - Condutor -
Responsabilidade - Indenização - Dano
material - Valor fixado na sentença -
Manutenção - Danos moral e estético -
Cumulação - Quantum indenizatório -
Fixação - Princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade - Observância  . . . . . .222

Veículo oficial e veículo particular - Danos à
Administração Pública - Condutores - Culpa
concorrente - Motorista - Servidor público -
Responsabilidade subjetiva - Art. 37, § 6º, da
CF - Art. 186 do CC/2002 - Indenização -
Procedência do pedido . . . . . . . . . . . . . .111

ACUMULAÇÃO REMUNERADA
Servidor público - Militar - Compatibilidade de

horários - Possibilidade - Art. 37, XVI, da
Constituição Federal  . . . . . . . . . . . . . . .103

ADICIONAL
Qüinqüênio - Trintenário - Supressão - Servidor

público - Aposentadoria - Proventos - Revisão -
Decadência - Art. 65 da Lei Estadual
14.184/2002 - Art. 54 da Lei  9.784/1999 . .225

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Ajuizamento de ação ordinária c/c obrigação de

fazer - Interesse processual - Criação e abati-
mento de animais no perímetro urbano -
Código de Postura do Município - Proibição -
Retirada dos animais - Ausência de lei autori-
zativa - Violação de domicílio - Ordem judicial -
Necessidade - Ato administrativo - Poder de
polícia - Sujeição à cláusula de reserva jurisdi-
cional - Auto-executoriedade - Inexistência145

Danos - Acidente de trânsito - Veículo oficial e
veículo particular - Condutores - Culpa con-
corrente - Motorista - Servidor público -
Responsabilidade subjetiva - Art. 37, § 6º, da
CF - Art. 186 do CC/2002 - Indenização -
Procedência do pedido . . . . . . . . . . . . . .111
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Servidor público - Estudante - Abono de falta -
Recusa - Mandado de segurança -
Concessão da ordem . . . . . . . . . . . . . . .165

ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
DE VEÍCULO AUTOMOTOR
Art. 311 do CP - Ausência de prova - Absolvição

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365

Receptação qualificada - Inquérito policial -
Prisão em flagrante - Delação - Autoria -
Materialidade - Princípio do livre convenci-
mento - Prova - Condenação . . . . . . . . .330

ADVOGADO
Inscrição na OAB suspensa - Atos praticados -

Nulidade - Art. 41, parágrafo único, da Lei
8.906/94 - Recurso não conhecido - Voto
vencido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218

Responsabilidade civil - Insucesso na demanda
- Ausência de dolo ou culpa - Relação jurí-
dica entre cliente e causídico - Obrigação de
meio - Indenização - Descabimento  . . .202

AGRAVO
Recurso protelatório - Abuso do direito de re-

correr - Multa - Art. 557, § 2º, do CPC (STF)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .437

ÁGUA
Fornecimento - Serviço público essencial -

Princípio da continuidade - Art. 6º da Lei
8.987/1995 - Art. 22 do CDC - Inadimple-
mento do usuário - Violação de lacre do
medidor - Multa - Suspensão do serviço -
Notificação prévia - Necessidade - Devido
processo legal - Exigência - Art. 5º, LV, da
CF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

ALIMENTOS
Exoneração - Filha - Estado civil - Insuficiência

de prova - Maioridade - Mera alegação -
Improcedência do pedido . . . . . . . . . . . .271

ALUGUEL
Relação de trabalho - Falta de pagamento -

Extinção do vínculo empregatício - Despejo
- Processo e julgamento - Competência da
Justiça Comum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241

ALVARÁ JUDICIAL
Interrupção da gravidez - Anencefalia -

Ausência de previsão legal - Improcedência
do pedido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169

ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO
Decreto municipal - Anulação - Ausência de

processo administrativo - Inobservância do
contraditório e da ampla defesa - Nunciação
de obra nova - Liminar - Embargo da obra -
Improcedência do pedido . . . . . . . . . . . .153

AMEAÇA
Evasão mediante violência contra pessoa -

Lesões corporais - Ameaça - Concurso
material - Condenação . . . . . . . . . . . . . .318

ANALOGIA
Inaplicabilidade - Anencefalia - Interrupção da

gravidez - Ausência de previsão legal -
Direito à vida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169

ANENCEFALIA - Vide: Gravidez

ANISTIADO POLÍTICO
Servidor público - Tempo de serviço -

Averbação - Art. 8º do ADCT - Art. 1º, III, da
Lei 10.559/2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119

ANTECEDENTES CRIMINAIS
Maus antecedentes - Circunstâncias judiciais

desfavoráveis - Pena - Fixação acima do
mínimo legal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .368

APELAÇÃO CRIMINAL
Interposição por um dos réus - Concurso de

agentes - Modificação da sentença -
Aspectos não pessoais - Efeitos do julgado -
Extensão ao co-réu não apelante - Art. 580
do CPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335

Intimação pessoal - Tempestividade  . . . . . .406

APELAÇÃO EM LIBERDADE
Tráfico de entorpecentes - Sentença -

Condenação - Prisão preventiva - Requisitos
do art. 312 do CPP - Presença - Liberdade
provisória - Inadmissibilidade - Habeas
corpus parcialmente conhecido - Denegação
(STF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431
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APOSENTADORIA
Servidor público - Proventos - Revisão -

Supressão de adicionais - Decadência - Art.
65 da Lei Estadual 14.184/2002 - Art. 54 da
Lei 9.784/1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225

Complementação - Previdência privada -
Revisão de benefício - Entidade previden-
ciária - Regras estatutárias e regula-
mentares - Obediência - Prescrição qüinqüe-
nal - Súmula 291 do STJ - Ação revisional -
Petição inicial - Vícios - Ausência - Inépcia -
Não-ocorrência - Empresa patrocinadora -
Ilegitimidade passiva  . . . . . . . . . . . . . . . .69

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
Ação previdenciária - Revisão do benefício  . . .

 . ..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264

APROPRIAÇÃO INDÉBITA
Reparação do dano - Irrelevância - Habeas

corpus - Trancamento da ação penal -
Inadmissibilidade (STJ)  . . . . . . . . . . . . .412

ARMA
Arma imprópria - Potencial ofensivo - Ausência

de laudo pericial - Irrelevância - Roubo
qualificado - Emprego de arma branca -
Causa de aumento de pena -
Reconhecimento  . . . . . . . . . . . . . . . . . .379

Roubo qualificado - Art. 157, § 2º, I, do CP -
Apreensão e perícia - Necessidade . . . .348

ARROLAMENTO
Partilha de bens - Ausência - Separação judicial

- Morte de ex-cônjuge - Ex-cônjuge sobre-
vivente - Direito de ação em face do espólio
- Interesse processual  . . . . . . . . . . . . . .187

ARTIGO DE DOUTRINA - Vide: Doutrina

ASSEMBLÉIA GERAL
Condomínio - Convocação - Irregularidade -

Ausência de prova - Nulidade - Declaração -
Impossibilidade - Síndico - Remuneração -
Serviços prestados - Pagamento -
Devolução - Não-cabimento . . . . . . . . . .122

ATIPICIDADE - Vide: Tipicidade

ATO ADMINISTRATIVO
Poder de polícia - Sujeição à cláusula de reserva

jurisdicional - Auto-executoriedade -
Inexistência - Violação de domicílio - Ordem
judicial - Necessidade - Administração Pública -
Ajuizamento de ação ordinária c/c obrigação de
fazer - Interesse processual  . . . . . . . . . . . .145

ATO JURÍDICO
Anulação - Doação - Doador - Enfermidade

mental - Incapacidade absoluta - Processo
de interdição em curso - Nulidade  . . . . .268

AUDIÊNCIA PRELIMINAR
Conflito de competência - Infração penal de menor

potencial ofensivo - Juizado Especial Criminal -
Intimação - Acusado em lugar incerto e não
sabido - Remessa à Justiça Comum -
Inadmissibilidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377

AUTORIA
Negativa - Inversão do ônus da prova - Art. 156,

primeira parte, do CPP - Furto qualificado -
Posse da res furtiva - Presunção de autoria
- Prova testemunhal - Declaração da vítima -
Autoria comprovada - Condenação  . . . .374

Negativa - Inversão do ônus da prova -
Receptação dolosa - Posse da res furtiva -
Presunção de autoria - Condenação  . . .365

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Processo regular e válido - Direito de defesa asse-

gurado - Estágio probatório - Servidor público -
Inaptidão - Exoneração - Possibilidade  . . .108

AVALISTA
Ação monitória - Título de crédito prescrito -

Ilegitimidade passiva  . . . . . . . . . . . . . . . .77

AVERBAÇÃO
Tempo de serviço - Anistiado político - Art. 8º do

ADCT - Art. 1º, III, da Lei 10.559/2002....  . .119

BACEN
Resolução 2.878/01 - Banco - Deficientes senso-

riais - Prestação de informações - Alternativas
técnicas - Garantia - Cumprimento e fiscaliza-
ção - Ministério Público - Competência  . . .147

- B -
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BANCO
Abertura de conta corrente - Documentos falsos

- Emissão de cheques sem fundos -
Negligência da instituição financeira - Dano
moral - Indenização  . . . . . . . . . . . . . . . .283

Cheque devolvido - Extrato bancário -
Fornecimento pela instituição bancária -
Exigência de pagamento de tarifa -
Inadmissibilidade - Ofensa ao art. 6º, III, do
CDC - Fornecedor de serviços - Dever de
informar - Consumidor - Direito à informação
- Cautelar - Exibição de documento -
Procedência do pedido - Obrigação de fazer
- Descumprimento - Multa diária -
Honorários de advogado - Cabimento  . . .40

Empréstimo bancário - Inadimplemento -
Dinheiro de salário - Retenção pelo banco -
Débito em conta corrente - Impossibilidade -
Recursos oriundos do trabalho - Princípio da
impenhorabilidade absoluta - Violação - Art.
649, IV, do CPC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168

Tempo de espera na fila - Lei Estadual 14.235/02
- Invasão de competência da União -
Inexistência - Ausência de regulamentação -
Portador de deficiência física - Idoso -
Exigência de cadeira de rodas - Lei Estadual
11.666/94 - Constitucionalidade - Resolução
2.878/2001 do Bacen - Cumprimento e fiscali-
zação - Ministério Público - Defesa do direito
do consumidor - Função institucional  . . .147

BANCO CENTRAL -Vide: Bacen

BEM DE FAMÍLIA
Imóvel residencial de fiador - Impenhorabilidade

– Direito à moradia - Garantia constitucional
- Locação - Dívida - Execução . . . . . . . .181

BEM FUNGÍVEL
Ação de depósito - Descabimento - Regras do

mútuo - Aplicabilidade - Art. 645 do CC/2002
- Prisão civil - Impossibilidade  . . . . . . . .231

BEM IMÓVEL
Compromisso de compra e venda - Ação revisional

de contrato - Natureza jurídica - Direito pessoal
- Outorga uxória - Desnecessidade  . . . . . .127

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
Revisão - Ação previdenciária - Aposentadoria por

invalidez - Cálculo - Matéria acidentária - Art. 44
da Lei nº 8.213/91 com a redação dada pela Lei
nº 9.032/95 - Retroatividade da lei - Prescrição
- Prazo - Art. 103, parágrafo único, da Lei nº
8.213/91 - Parcelas em atraso - Correção
monetária - Incidência - Súmula 148 do STJ -
Prestações vincendas - Honorários de advoga-
do - Não-incidência - Súmula 111 do STJ...264

CAIXA ELETRÔNICO
Segurança - Responsabilidade da instituição

bancária - Falha do equipamento - Retenção
do cartão magnético - Empréstimo posterior
- Não-autorização pelo correntista - Banco -
Eficiência do serviço prestado - Ausência de
prova - Dano moral - Indenização  . . . . . .82

CARGO PÚBLICO
Acumulação remunerada - Servidor público -

Militar - Compatibilidade de horários -
Possibilidade - Art. 37, XVI, da CF  . . . .103

CARTÃO MAGNÉTICO
Caixa eletrônico - Falha do equipamento -

Retenção do cartão - Empréstimo posterior -
Não-autorização pelo correntista - Banco -
Eficiência do serviço prestado - Ausência de
prova - Dano moral - Indenização  . . . . . .82

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
Pena de suspensão - Prazo - Princípio da pro-

porcionalidade - Voto vencido  . . . . . . . .341

Uso de documento falso - Apreensão em repar-
tição pública - Ausência de destinação
específica - Absolvição . . . . . . . . . . . . . .392

Uso de documento falso - Apresentação  . .321

CASA PRÓPRIA
Compromisso de compra e venda - SFH -

Cohab/MG - Inadimplemento - Rescisão con-
tratual - Retomada do imóvel - Esbulho -
Caracterização - Reintegração de posse -
Devolução das parcelas pagas -
Impossibilidade - Código de Defesa do
Consumidor - Inaplicabilidade  . . . . . . . . . . .209

- C -
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CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
Fixação da pena - Violenta emoção -

Circunstância atenuante - Confissão  . . .406

CAUTELAR
Exibição de documento - Procedência do pedi-

do - Cheque devolvido - Extrato bancário -
Fornecimento pelo banco - Exigência de
pagamento de tarifa - Inadmissibilidade -
Ofensa ao art. 6º, III, do CDC - Instituição
bancária - Fornecedor de serviços - Dever
de informar - Consumidor - Direito à infor-
mação - Obrigação de fazer -
Descumprimento - Multa diária - Honorários
de advogado - Cabimento  . . . . . . . . . . . .40

CD PIRATA - Vide: Violação de direito autoral

CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
Prescrição - Ação monitória - Avalista -

Ilegitimidade passiva  . . . . . . . . . . . . . . . .77

CÉDULA DE PRODUTO RURAL
Contrato de depósito - Bem fungível - Regras

do mútuo - Aplicabilidade - Art. 645 do
CC/2002 - Ação de depósito - Descabimento
- Prisão civil - Impossibilidade  . . . . . . . .231

Emissão - Pessoas legitimadas - Rol taxativo do
art. 2º da Lei 8.929/94 - Sociedade de
responsabilidade limitada - Pessoa jurídica
não legitimada - Título executivo -
Descaracterização  . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

CERCEAMENTO DE DEFESA
Não-ocorrência - Julgamento antecipado da lide -

Embargos do devedor - Produção de prova -
Desnecessidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Não-ocorrência - Tombamento - Notificação
prévia do proprietário - Anulação -
Impossibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177

CERTIDÃO DE NASCIMENTO - Vide: Registro
civil

CHEQUE
Cheque devolvido - Extrato bancário -

Fornecimento pelo banco - Exigência de paga-
mento de tarifa - Inadmissibilidade - Ofensa ao

art. 6º, III, do CDC - Instituição bancária -
Fornecedor de serviços - Dever de informar -
Cautelar - Exibição de documento -
Procedência do pedido - Obrigação de fazer -
Descumprimento - Multa diária - Honorários de
advogado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE
Fixação da pena - Confissão  . . . . . . . . . . .406

Circunstância atenuante inominada - Não-con-
figuração - Situação econômica do réu - Art.
66 do CP - Inaplicabilidade  . . . . . . . . . .358

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
Desfavorecimento ao réu - Pena - Fixação

acima do mínimo legal  . . . . . . . . . . . . . .368

CLÁUSULA CONTRATUAL
Foro de eleição - Nulidade – Não-ocorrência -

Contrato de adesão - Montadoras e conces-
sionárias de veículos - Hipossuficiência não
demonstrada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

Seguro empresarial - Exclusão de cobertura
securitária - Interpretação - Art. 47 do CDC
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136

Nulidade - Compromisso de compra e venda -
Cessão do contrato - Exigência de anuência
prévia do promitente vendedor - Direito de
disposição da coisa - Frustração -
Impossibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275

CO-AUTORIA
Configuração - Participação direta dos agentes

em cada ato de execução - Irrelevância -
Divisão de tarefas  . . . . . . . . . . . . . . . . .374

Falsificação de documento público - Carteira
nacional de habilitação - Intermediário - Co-
autor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392

Latrocínio - Participação de menor importância
- Inaplicabilidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . .388

Formação de quadrilha - Co-autor - Ausência de
dolo - Absolvição  . . . . . . . . . . . . . . . . . .330

COBRANÇA - Vide: Ação de cobrança
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CÓDIGO CIVIL/1916
Art. 1.483 - Fiança - Interpretação extensiva -

Impossibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216

Art. 1.611, § 1º - Sucessão - Usufruto vidual . .249

Arts. 1.733 e 1.666 - Testamento - Fideicomisso
- Vontade do testador (STJ)  . . . . . . . . . .418

CÓDIGO CIVIL/2002
Art. 104, III - Negócio jurídico - Forma prescrita

ou não defesa em lei - Programa de com-
putador - Uso de software - Contrato de
licenciamento - Reajuste vinculado à varia-
ção cambial - Nulidade - Teoria da impre-
visão - Inaplicabilidade . . . . . . . . . . . . . .100

Art. 1.829, III, c/c art. 1.838 - Sucessão - Vocação
hereditária - Descendentes - Ascendentes -
Ausência - Transmissão da herança - Cônjuge
sobrevivente - Regime de bens - Irrelevância -
Colaterais - Exclusão . . . . . . . . . . . . . . . . .242

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Aplicação - Relação de consumo -

Hipossuficiência da parte - Ausência de
exame em instâncias ordinárias compe-
tentes - Apreciação da matéria em sede
recursal - Supressão de instância -
Inadmissibilidade (STJ)  . . . . . . . . . . . . .425

Arts. 4º, III, 6º, I, e 5l, XV - Plano de saúde -
Emergência - Internação - Período de carên-
cia - Prazo máximo de 24 horas  . . . . . .179

Arts. 12 e 18, caput e § 6º, II - Consumidor -
Ingestão de objeto estranho em lata de
refrigerante - Dano moral - Caracterização -
Indenização - Relação de consumo -
Fabricante e fornecedor - Responsabilidade
objetiva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Art. 22 - Fornecimento de água - Serviço público
essencial - Princípio da continuidade -
Inadimplemento do usuário - Violação de lacre
do medidor - Multa - Suspensão do serviço -
Notificação prévia - Necessidade  . . . . . . . . .79

Art. 27 - Danos morais e materiais - Erro odon-
tológico - Prescrição - Termo inicial  . . . .198

Art. 47 - Relação de consumo - Seguro empre-
sarial - Exclusão de cobertura - Cláusula
contratual - Interpretação  . . . . . . . . . . . .136

Inaplicabilidade - Casa própria - SFH - Cohab/MG
- Compromisso de compra e venda -
Inadimplemento - Rescisão contratual - Re-
tomada do imóvel - Esbulho - Caracterização -
Reintegração de posse - Devolução das parce-
las pagas - Impossibilidade  . . . . . . . . . . . . .209

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Art. 13 - Representação - Defeito -

Regularização  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Arts. 267, I, e 1.102a - Ação monitória -
Requisitos - Ausência - Letra de câmbio -
Falta de aceite - Nulidade - Inexistência -
Prova escrita - Fragilidade - Extinção do
processo sem resolução de mérito  . . . .113

Art. 649, IV - Inaplicabilidade - Honorários de
advogado - Penhora - Possibilidade  . . .228

Art. 649, IV - Salário - Impenhorabilidade - Em-
préstimo bancário - Inadimplemento - Dinheiro
de salário - Retenção pelo banco - Débito em
conta corrente - Impossibilidade  . . . . . . . . .168

Art. 649, VII - Pensão previdenciária -
Impenhorabilidade absoluta  . . . . . . . . . .118

Arts. 677, 678 e 719 - Penhora - Faturamento
de empresa - Depositário-administrador -
Nomeação pelo juiz  . . . . . . . . . . . . . . . . .92

Art. 750, I - Devedor - Ausência de bens pen-
horáveis - Insolvência - Presunção legal  .98

Art. 1.046 - Embargos de terceiro - Penhora -
Posse comprovada - Restituição do bem - Con-
trato de compra e venda - Registro - Ausência -
Desnecessidade - Súmula 84 do STJ  . . . .280

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
Art. 475 - Tribunal do Júri - Fita de vídeo de pro-

grama de televisão - Exibição em plenário -
Princípios do contraditório e da ampla defe-
sa - Observância - Prova surpresa -
Desconfiguração (STJ)  . . . . . . . . . . . . .409
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CÓDIGO PENAL
Art. 184, § 2º - Crime contra a propriedade ima-

terial - Violação de direito autoral - Intuito de
lucro - Fonograma - Reprodução não auto-
rizada - Transporte e depósito - Dolo -
Materialidade - Autoria - Prova  . . . . . . .370

COLATERAL - Vide: Parente consangüíneo em
linha colateral

COMORIÊNCIA
Presunção legal - Elisão - Prova . . . . . . . . .159

COMPETÊNCIA
Locação - Relação de trabalho - Extinção do vín-

culo empregatício - Imóvel - Ocupação por
prazo indeterminado - Aluguel - Falta de paga-
mento - Despejo - Processo e julgamento -
Competência da Justiça Comum  . . . . . . .241

Vide também: Conflito de competência

COMPETÊNCIA POR CONEXÃO OU
CONTINÊNCIA - Vide: Conexão

COMPETÊNCIA RELATIVA
Declinação de ofício - Impossibilidade (STJ)  . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425

COMPETÊNCIA TERRITORIAL
Consumidor - Réu - Vários domicílios - Foro

opcional - Art. 94, § 1º, do CPC - Relação de
consumo - Contrato - Foro de eleição -
Alteração - Possibilidade  . . . . . . . . . . . .255

COMPRA E VENDA
Bem imóvel - Terreno impróprio para construção

- Prova inequívoca da alegação - Ausência -
Rescisão contratual - Dilação probatória -
Necessidade - Taxa de condomínio -
Obrigação propter rem - Transferência para
o antigo proprietário - Impossibilidade -
Contrato - Validade - Tutela antecipada -
Receio de dano irreparável ou de difícil
reparação - Inexistência - Indeferimento 192

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
Bem imóvel - Ação revisional de contrato -

Natureza jurídica - Direito pessoal - Outorga
uxória - Desnecessidade  . . . . . . . . . . . .127

Bem imóvel - Inadimplemento - Ação de cobrança
- Rescisão contratual - Devolução das
prestações pagas - Decisão extra petita - Não-
ocorrência - Fruição do imóvel - Indenização -
Fiador - Legitimidade passiva  . . . . . . . . . . .49

Casa própria - SFH - Cohab/MG -
Inadimplemento - Retomada do imóvel -
Rescisão contratual - Esbulho -
Caracterização - Reintegração de posse -
Reconvenção - Inexistência - Devolução das
parcelas pagas - Impossibilidade - Código
de Defesa do Consumidor - Inaplicabilidade
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209

Imóvel loteado - Revisão de cláusulas - Cessão
do contrato - Exigência de anuência prévia do
promitente vendedor - Direito de disposição
da coisa - Frustração - Impossibilidade -
Cláusula contratual - Nulidade - Loteamento
aberto - Condomínio atípico - Obras de infra-
estrutura - Benfeitorias - Interesse comum -
Associação de moradores - Autorização -
Rateio das despesas - Contribuições institu-
cionais - Pagamento - Obrigação dos
proprietários  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275

CONCURSO DE AGENTES
Apelação - Interposição por um dos réus -

Modificação da sentença - Aspectos não pes-
soais - Efeitos do julgado - Extensão ao co-
réu não apelante - Art. 580 do CPP  . . . .335

Extorsão mediante seqüestro - Concurso de
crimes - Conflito de competência - Conexão
- Litispendência - Não-configuração -
Separação de processos - Art. 76 do CPP -
Requisitos - Ausência - Separação dos
processos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396

Falsificação de documento público - Carteira
nacional de habilitação - Intermediário - Co-
autoria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392

Qualificadora - Agente menor - Irrelevância -
Condenação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399

Roubo qualificado - Art. 157, § 2º, II, do CP -
Materialidade - Autoria - Prova -
Condenação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .358
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CONCURSO DE CRIMES
Extorsão mediante seqüestro - Concurso de

agentes - Conflito de competência -
Conexão - Litispendência - Não-configu-
ração - Separação de processos -
Requisitos do art. 76 do CP - Ausência -
Separação dos processos  . . . . . . . . . . .396

CONCURSO DE PESSOAS - Vide: Concurso
de agentes

CONCURSO FORMAL
Uso de documento falso - Carteira nacional de

habilitação - Carteira de identidade -
Apresentação - Ação única  . . . . . . . . . .321

CONCURSO MATERIAL
Evasão mediante violência contra pessoa -

Lesões corporais - Ameaça - Condenação  .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318

CONCURSO PÚBLICO
Serviços notariais e de registro - Recurso adminis-

trativo - Questões de prova - Pedido de anu-
lação - Exame pelo Judiciário - Descabimento -
Mandado de segurança - Denegação  . . . . .58

CONDENAÇÃO
Crime contra a propriedade imaterial - Violação

de direito autoral - Intuito de lucro -
Fonograma - Reprodução não autorizada -
Transporte e depósito - Dolo - Materialidade
- Autoria - Prova - Art. 184 do CP  . . . . .370

Lesão corporal grave - Prescrição - Prazo - In-
terrupção - Extinção da punibilidade - Ino-
corrência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .406

Formação de quadrilha - Receptação qualifica-
da - Adulteração de sinal identificador de
veículo automotor - Prisão em flagrante -
Inquérito policial - Delação - Autoria -
Materialidade - Prova  . . . . . . . . . . . . . . .330

Roubo qualificado - Depoimento da vítima -
Suporte para decreto condenatório  . . . .358

CONDOMÍNIO
Assembléia geral - Convocação - Irregularidade

- Prova - Ausência - Nulidade - Declaração -

Impossibilidade - Síndico - Serviços presta-
dos - Remuneração - Devolução - Não-cabi-
mento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122

Condomínio atípico - Loteamento aberto -
Obras de infra-estrutura - Benfeitorias -
Interesse comum - Associação de
moradores - Autorização - Rateio das despe-
sas - Contribuições institucionais -
Pagamento - Obrigação dos proprietários  . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275

Difamação quanto à pessoa do síndico - Dano
moral - Indenização  . . . . . . . . . . . . . . . .129

Taxa - Encargos de locação - Obrigação do
locatário - Ação de cobrança  . . . . . . . . .216

Taxa - Obrigação propter rem - Transferência
para o antigo proprietário - Impossibilidade -
Compra e venda - Terreno impróprio para
construção - Prova inequívoca da alegação -
Ausência - Contrato - Validade - Tutela ante-
cipada - Receio de dano irreparável ou de
difícil reparação - Inexistência -
Indeferimento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192

CONEXÃO
Não-configuração - Extorsão mediante seqües-

tro - Concurso de agentes - Concurso mate-
rial - Crimes independentes praticados em
comarcas diversas - Art. 76 do CP -
Requisitos - Ausência - Separação dos
processos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396

CONFISSÃO
Fixação da pena - Circunstância atenuante  . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .406

CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
Latrocínio - Delação - Prova - Condenação  . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Extorsão mediante seqüestro - Concurso de

agentes - Concurso material - Crimes inde-
pendentes - Prática em comarcas distintas -
Conexão - Inexistência - Art. 76 do CPP -
Requisitos - Ausência - Separação dos
processos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396
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Infração penal de menor potencial ofensivo -
Juizado Especial Criminal - Audiência pre-
liminar - Intimação - Acusado em lugar incer-
to e não sabido - Remessa à Justiça Comum
- Inadmissibilidade  . . . . . . . . . . . . . . . . .377

CÔNJUGE SOBREVIVENTE
Sucessão - Vocação hereditária - Ausência de

descendentes e ascendentes - Transmissão
da herança - Regime de bens - Irrelevância
- Colaterais - Exclusão . . . . . . . . . . . . . .242

CONSELHO TUTELAR
Conselheiro - Remuneração - Lei municipal

instituidora - Ausência - Ação de cobrança -
Improcedência do pedido . . . . . . . . . . . . .61

CONSÓRCIO
Desistência - Parcelas pagas - Restituição ime-

diata - Taxa de administração - Percentual
contratado - Manutenção  . . . . . . . . . . . .200

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 5º, LV - Água - Inadimplemento do usuário

- Violação de lacre do medidor - Multa -
Suspensão do fornecimento - Contraditório -
Ampla defesa - Necessidade - Devido
processo legal - Exigência  . . . . . . . . . . . .79

Art. 37, XI - Teto constitucional - Vantagem pes-
soal - Inclusão (STF)  . . . . . . . . . . . . . . .451

Art. 37, XVI - Servidor público - Militar - Cargo públi-
co - Acumulação remunerada - Compatibilidade
de horários - Possibilidade  . . . . . . . . . . . . .103

Art. 41, § 4º - Servidor público - Estabilidade -
Avaliação desempenho  . . . . . . . . . . . . .108

Art. 196 - Direito à saúde - Dever do Estado -
Vacina - Fornecimento pelo Estado -
Obrigatoriedade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143

CONSUMIDOR
Direito à informação - Art. 6º, III, do CDC -

Cheque devolvido - Extrato bancário -
Fornecimento pelo banco - Exigência de
pagamento de tarifa - Inadmissibilidade -
Cautelar - Exibição de documento -
Procedência do pedido  . . . . . . . . . . . . . .40

Ingestão de objeto estranho em lata de refrigerante
- Dano moral - Caracterização - Indenização -
Relação de consumo - Fabricante e fornecedor
- Responsabilidade objetiva - Arts. 12 e 18,
caput e § 6º, II, da Lei 8.078/90  . . . . . . . . . .46

Réu - Vários domicílios - Competência territorial
- Foro opcional - Art. 94, § 1º, do CPC -
Relação de consumo - Contrato - Foro de
eleição - Alteração - Possibilidade  . . . . .255

CONTINUIDADE DELITIVA - Vide: Crime con-
tinuado

CONTRAFAÇÃO
Propriedade industrial - Patente - Violação -

Prova - Indenização - Perdas e danos -
Lucros cessantes - Arts. 44, 208 e 209 da Lei
9.279/96 – Arts. 159 e 1.059 do CC/1916 -
Art. 186 do CC/2002  . . . . . . . . . . . . . . .289

CONTRATO
Compra e venda - Bem imóvel - Terreno impróprio

para construção - Prova inequívoca da ale-
gação - Ausência - Dilação probatória -
Necessidade - Taxa de condomínio -
Obrigação propter rem - Transferência para o
antigo proprietário - Impossibilidade - Contrato
- Validade - Tutela antecipada - Receio de
dano irreparável ou de difícil reparação -
Inexistência - Indeferimento  . . . . . . . . . . .192

Compromisso de compra e venda - Bem imóvel
- Inadimplemento - Ação de cobrança -
Devolução das prestações pagas - Decisão
extra petita - Não-ocorrência - Fruição do
imóvel - Indenização - Fiador - Legitimidade
passiva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Compromisso de compra e venda - Imóvel loteado
- Revisão de cláusulas - Cessão do contrato -
Exigência de anuência prévia do promitente
vendedor - Direito de disposição da coisa -
Frustração - Impossibilidade - Cláusula contra-
tual - Nulidade - Loteamento aberto -
Condomínio atípico - Obras de infra-estrutura -
Benfeitorias - Interesse comum - Associação de
moradores - Autorização - Rateio das despesas
- Contribuições institucionais - Pagamento -
Obrigação dos proprietários  . . . . . . . . . . . .275
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Compromisso de compra e venda de imóvel - Ação
revisional - Natureza jurídica - Direito pessoal -
Outorga uxória - Desnecessidade  . . . . . . .127

Relação de consumo - Réu - Vários domicílios -
Competência territorial - Foro opcional - Art.
94, § 1º, do CPC - Foro de eleição -
Alteração - Possibilidade  . . . . . . . . . . . .255

Licenciamento para uso de software - Reajuste
vinculado à variação cambial - Nulidade -
Teoria da imprevisão – Inaplicabilidade  .100

Compra e venda - Equipamentos médicos de valor
vultoso - Cláusula contratual - Não-abusividade
- Nulidade - Ausência - Relação de consumo -
Código de Defesa do Consumidor - Aplicação -
Hipossuficiência da parte - Cerceamento de
defesa - Inocorrência - Ausência de exame da
matéria em instâncias ordinárias competentes -
Apreciação em sede recursal - Supressão de
instância - Inadmissibilidade (STJ)  . . . . . . .425

CONTRATO DE ADESÃO
Foro de eleição - Cláusula contratual - Nulidade

- Não-ocorrência - Montadoras e conces-
sionárias de veículos - Hipossuficiência não
comprovada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

CONTRATO DE DEPÓSITO
Cédula de produto rural - Bem fungível - Regras

do mútuo - Aplicabilidade - Art. 645 do
CC/2002 - Ação de depósito - Descabimento
- Prisão Civil - Impossibilidade . . . . . . . .231

CORREÇÃO MONETÁRIA
Incidência - Ação previdenciária - Revisão do

benefício - Súmula 148 do STJ  . . . . . . .264

Indenização - Fixação em salário mínimo -
Correção monetária - Não-incidência  . .195

CRIME CONTINUADO
Requisitos legais - Presença - Crimes dolosos con-

tra a vida - Reconhecimento da continuidade
delitiva - Possibilidade - Questão relacionada à
fixação da pena - Competência do juiz-presi-
dente - Homicídio qualificado-privilegiado -
Consumação - Homicídio qualificado - Tentativa
- Súmula 605 do STF - Inaplicabilidade  . . .327

CRIME CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL
Violação de direito autoral - Intuito de lucro - Art.

184, § 2º , do CP - Fonograma - Reprodução
não autorizada - Transporte e depósito -
Dolo - Materialidade - Autoria – Prova -
Condenação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .370

CRIME DE BAGATELA
Furto - Res furtiva - Pequeno valor - Princípio

da insignificância - Inaplicabilidade  . . . .299

Princípio da insignificância - Inaplicabilidade -
Roubo qualificado - Concurso de agentes -
Materialidade - Autoria - Prova -
Condenação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .358

CRIME DE PERIGO COMUM
Incêndio - Dolo eventual - Tipicidade  . . . . .316

CRIME DE TRÂNSITO
Homicídio culposo - Dever de cuidado objetivo -

Imprudência - Condenação - Art. 302 da Lei
9.503/97  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341

CRITÉRIO TRIFÁSICO - Vide: Pena

CULPA CONCORRENTE
Acidente de trânsito - Veículo oficial e veículo

particular - Condutores - Culpa concorrente -
Motorista - Servidor público -
Responsabilidade subjetiva - Art. 37, § 6º, da
CF - Art. 186 do CC/2002 . . . . . . . . . . . .111

CUSTAS
Processo penal - Isenção - Inadmissibilidade - Art.

804 do CPP - Art. 12 da Lei 1.060/50  . . . .321

DANO ESTÉTICO
Dano moral - Cumulação - Valor - Fixação -

Princípios da razoabilidade e da proporcionali-
dade - Observância - Acidente de trânsito -
Placa de parada obrigatória - Desobediência -
Culpa configurada - Condutor -
Responsabilidade - Indenização . . . . . . . . .222

DANO MATERIAL
Dano moral - Erro odontológico - Indenização -

Prescrição - Termo inicial  . . . . . . . . . . . .198

- D -
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Indenização - Furto de veículo - Oficina mecâni-
ca - Obrigação de guarda - Culpa in vigilan-
do - Dever de indenizar  . . . . . . . . . . . . .234

DANO MORAL
Ausência - Separação judicial - Ex-cônjuge -

Atos praticados na defesa de seus direitos -
Indenização - Improcedência do pedido..184

Consumidor - Ingestão de objeto estranho em
lata de refrigerante - Indenização - Relação
de consumo - Fabricante e distribuidor -
Responsabilidade objetiva - Arts. 12 e 18,
caput e § 6º, II, da Lei 8.078/90 - Valor -
Critério de fixação  . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Dano estético - Cumulação - Valor - Fixação -
Princípios da razoabilidade e da propor-
cionalidade - Observância - Acidente de trân-
sito - Placa de parada obrigatória -
Desobediência - Culpa configurada -
Condutor - Responsabilidade - Indenização  .
222

Dano material - Erro odontológico - Prescrição -
Termo inicial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198

Difamação - Carta divulgada por condômino -
Vítima - Síndico do condomínio - Ofensa ao
direito da personalidade - Indenização -
Valor - Critério de fixação . . . . . . . . . . . .129

Indenização - Cartão magnético - Caixa
eletrônico - Retenção - Falha do equipamen-
to - Empréstimo posterior – Não-autorização
pelo correntista - Banco - Eficiência do
serviço prestado - Ausência de prova -
Segurança - Responsabilidade da instituição
bancária - Arts. 6º e 14, § 3º, do CDC - Valor
- Critério de fixação  . . . . . . . . . . . . . . . . .82

Indenização - Fixação em salário mínimo -
Correção monetária - Inadmissibilidade -
Juros de mora - Termo inicial . . . . . . . . .195

Indenização - Instituição financeira - Abertura de
conta corrente - Documentos falsos - Emissão
de cheques sem fundos - Negligência do
banco - Valor - Critério de fixação -
Sucumbência recíproca - Inexistência  . . .283

Indenização - Publicação jornalística - Notícia
inverídica - Ofensa à honra e à boa fama da
vítima - Lei de Imprensa - Verba indeniza-
tória - Limitação - Art. 52 da Lei 5.250/67 -
Inadmissibilidade (STF)  . . . . . . . . . . . . .442

DECADÊNCIA
Aposentadoria - Servidor público - Proventos -

Adicionais - Qüinqüênio - Trintenário -
Supressão - Art. 65 da Lei Estadual
14.184/2002 - Art. 54 da Lei Federal
9.784/1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225

DECISÃO EXTRA PETITA
Não-ocorrência - Bem imóvel - Inadimplemento

- Ação de cobrança - Compra e venda -
Rescisão contratual - Restituição das
prestações pagas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

DECISÃO ULTRA PETITA
Alvará judicial - Venda de imóvel inventariado -

Sucessão - Usufruto vidual - Art. 1.611, § 1º,
do CC/1916 - Ofensa ao princípio da corre-
lação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249

DECRETO
nº 3.551/2000 - Institui o registro de bens cul-

turais de natureza imaterial que constituem
patrimônio cultural brasileiro, cria programa
nacional do patrimônio imaterial e dá outras
providências - Memória do Judiciário - Nota
histórica - Preservar também é transmitir  . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

DECRETO ESTADUAL
nº 43.764/04, art. 5º, II - Estágio probatório -

Avaliação de desempenho - Servidor público -
Inaptidão - Exoneração - Possibilidade  . . .108

DEFESA
Júri - Tese - Crime continuado - Pedido de

reconhecimento - Ausência - Irrelevância -
Matéria relativa à fixação da pena -
Competência do juiz-presidente . . . . . . .327

DEFORMIDADE PERMANENTE
Reparação com prótese - Cirurgia estética -

Irrelevância - Lesão corporal gravíssima -
Desclassificação do crime para lesão corpo-
ral grave - Impossibilidade  . . . . . . . . . . .368
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DELAÇÃO
Latrocínio - Confissão extrajudicial - Prova -

Condenação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388

Prisão em flagrante - Inquérito policial - Autoria
- Materialidade - Princípio do livre convenci-
mento - Valoração da prova . . . . . . . . . .330

DEPOSITÁRIO
Ausência de descumprimento do múnus -

Penhora - Semoventes - Restituição dos
bens - Perecimento posterior - Substituição
do bem - Impossibilidade - Prisão civil -
Descabimento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME
Extorsão qualificada - Grave ameaça - Prova -

Desclassificação do crime para estelionato -
Impossibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399

Incêndio - Crime de perigo comum - Dolo even-
tual - Desclassificação para dano qualificado
ou exercício arbitrário das próprias razões -
Impossibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316

Latrocínio - Confissão extrajudicial - Delação -
Autoria comprovada - Desclassificação do
crime para furto - Impossibilidade  . . . . .388

Lesão corporal gravíssima - Deformidade perma-
nente - Reparação com prótese - Cirurgia esté-
tica - Irrelevância - Desclassificação para lesão
corporal grave - Impossibilidade  . . . . . . . . .368

Receptação dolosa - Posse da res furtiva - Presun-
ção da autoria - Aquisição de boa-fé - Inversão
do ônus da prova - Não-ocorrência - Desclas-
sificação do crime para receptação culposa -
Impossibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365

Roubo qualificado - Emprego de arma - Dolo -
Animus furandi - Desclassificação do crime
para homicídio - Impossibilidade  . . . . . .379

DESPEJO
Locação - Relação de trabalho - Extinção do

vínculo empregatício - Imóvel - Ocupação
por prazo indeterminado - Aluguel - Falta de
pagamento - Ação - Processo e julgamento -
Competência da Justiça Comum  . . . . . .241

DEVEDOR INSOLVENTE
Ausência de bens penhoráveis - Insolvência -

Declaração - Possibilidade - Presunção legal
- Art. 750, I, do CPC . . . . . . . . . . . . . . . . .98

DEVER DE CUIDADO OBJETIVO
Crime de trânsito - Homicídio culposo -

Imprudência - Condenação - Art. 302 da Lei
9.503/92  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341

DIREITO À SAÚDE
Arts. 5º, caput, e 196 da CF - Medicamentos

essenciais à preservação da vida e/ou da
saúde - Distribuição gratuita - Dever do
Estado (STF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .437

Dever do Estado - Art. 196 da Constituição
Federal - Vacina - Fornecimento -
Obrigatoriedade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143

DIREITO ADQUIRIDO
Execução da pena - Remição - Falta grave -

Revogação - Legalidade (STF)  . . . . . . .435

DIREITO INDIVIDUAL
Interesse público - Prevalência - Sigilo fiscal -

Quebra - Requisitos - Execução - Bens do
devedor - Requisição de informações -
Receita Federal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245

DISTRIBUIDOR
Relação de consumo - Responsabilidade objeti-

va - Consumidor - Ingestão de objeto estran-
ho em lata de refrigerante - Dano moral -
Caracterização - Indenização - Arts. 12 e 18,
caput e § 6º, da Lei 8.078/90 . . . . . . . . . .46

DIVÓRCIO CONSENSUAL
Escrituras de inventários, separações e divór-

cios: alguns cuidados - Antônio Carlos
Parreira (doutrina)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

DOAÇÃO
Nulidade - Doador - Enfermidade mental -

Incapacidade absoluta - Processo de interdi-
ção em curso - Ato jurídico - Anulação... 268

DOCUMENTO PÚBLICO
Valor probante - Eventual retificação -

Irrelevância . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253
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DOLO
Ausência - Formação de quadrilha - Co-autor -

Absolvição  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330

DOUTRINA
Escrituras de inventários, separações e divór-

cios: alguns cuidados - Antônio Carlos
Parreira (doutrina)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Filtragem hermenêutico-constitucional da respon-
sabilidade estatal por atos omissivos - Augusto
Vinícius Fonseca e Silva (doutrina) . . . . . . . .29

DPVAT
Seguro obrigatório - Invalidez permanente -

Acidente ocorrido em fazenda particular -
Veículo automotor de via terrestre - Trator -
Ausência de registro e licenciamento -
Irrelevância . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

DUPLICATA
Falta de aceite - Comprovante de entrega de

mercadoria - Ausência - Exceção de pré-
executividade - Não-cabimento  . . . . . . . .36

EMBARGOS DE TERCEIRO
Bem pertencente ao casal - Cônjuge -

Legitimidade ativa - Outorga marital - Litis-
consórcio necessário - Desnecessidade  . .253

Penhora - Posse comprovada - Restituição do
bem - Contrato de compra e venda -
Registro - Ausência - Desnecessidade - Art.
1.046 do CPC - Súmula 84 do STJ  . . . .280

EMBARGOS DO DEVEDOR
Preliminares - Defeito de representação - Art. 13 do

CPC - Produção de prova - Desnecessidade -
Julgamento antecipado da lide - Cerceamento
de defesa - Não-ocorrência . . . . . . . . . . . . . .36

Seguro - Banco - Legitimidade passiva - Teoria
da aparência - Aplicação - Sentença - Tese
da parte - Fundamentação diversa -
Nulidade - Não-ocorrência - Pagamento a
menor - Valor pago e valor devido -
Diferença - Juros de mora e correção mo-
netária - Incidência - Indenização securitária

- Natureza compensatória - Imposto de
renda - Retenção na fonte - Impossibilidade
- Honorários - Sucumbência - Imposto retido
na fonte - Possibilidade  . . . . . . . . . . . . .295

EMENDA CONSTITUCIONAL
41/03 - Art. 37, XI, da CF - Teto constitucional -

Vantagem pessoal - Inclusão (STF) . . . .451

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
Inadimplemento - Dinheiro de salário - Retenção

pelo banco - Débito em conta corrente -
Impossibilidade - Recursos oriundos do tra-
balho - Princípio da impenhorabilidade abso-
luta - Violação - Art. 649, IV, do CPC  . . .168

ENTORPECENTE
Lei nº 11.343/06 - Retroatividade - Lei penal mais

benéfica - Tráfico de entorpecentes - Concurso
de agentes - Causa de aumento de pena -
Inexistência de previsão legal - Exclusão . .335

Vide também: Tráfico de entorpecentes

ESCRITURA PÚBLICA
Escrituras de inventários, separações e divór-

cios: alguns cuidados - Antônio Carlos
Parreira (doutrina)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

ESTÁGIO PROBATÓRIO
Avaliação de desempenho - Validade - Direito

de defesa assegurado - Servidor público -
Inaptidão - Exoneração - Possibilidade...108

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLES-
CENTE

Art. 134, caput - Conselho Tutelar - Membros -
Remuneração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

ESTELIONATO
Talão de cheques - Carteira de identidade - Fraude

- Tipicidade - Art. 171, caput, do CP - Confissão
- Delação - Prova - Condenação  . . . . . . . .384

ESTUDANTE - Vide: Servidor público

EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA
PESSOA
Lesões corporais - Ameaça - Concurso material

- Condenação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318

- E -
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EXAME DE DNA
Paternidade - Reconhecimento voluntário -

Vício de consentimento - Ausência -
Desconstituição da declaração da vontade -
Registro de nascimento - Anulação -
Impossibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
Não-cabimento - Duplicata - Falta de aceite -

Comprovante de entrega de mercadoria -
Ausência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

EXECUÇÃO
Bens do devedor - Requisição de informações -

Receita Federal - Sigilo fiscal - Quebra -
Requisitos - Direito individual - Interesse
público - Prevalência  . . . . . . . . . . . . . . .245

Cédula de produto rural - Emissão - Pessoas legi-
timadas - Rol taxativo do art. 2º da Lei 8.929/94
- Sociedade de responsabilidade limitada -
Pessoa jurídica não legitimada - Título executi-
vo - Descaracterização - Extinção do processo
sem resolução de mérito  . . . . . . . . . . . . . . .85

Crédito de natureza alimentar - Não-configu-
ração - Pequena propriedade rural -
Impenhorabilidade  . . . . . . . . . . . . . . . . .195

Duplicata - Falta de aceite - Comprovante de
entrega de mercadoria - Ausência - Exceção
de pré-executividade - Não-cabimento  . .36

Honorários de advogado - Direito autônomo - Art.
23 da Lei 8.906/94 - Fazenda Pública estadual
- Expedição RPV - Valor dos honorários -
Desmembramento - Impossibilidade - Art. 100,
§ 4º da CF - Lei Estadual 14.699/2003 -
Resolução 415 do TJMG  . . . . . . . . . . . . . .106

Penhora - Executado - Separação judicial pos-
terior - Bens penhorados - Transferência
para ex-cônjuge - Garantia do juízo -
Manutenção - Art. 592, VI, do CPC  . . . .256

Penhora - Faturamento de empresa comercial -
Possibilidade - Depositário - Plano de
administração - Necessidade - Depositário-
administrador - Nomeação pelo juiz - Arts.
677, 678 e 719 do CPC  . . . . . . . . . . . . . .92

Penhora - Honorários de advogado - Possibilidade
- Art. 649, IV, do CPC - Inaplicabilidade  . .228

Penhora - Pensão previdenciária -
Impenhorabilidade - Art. 649, VII, do CPC -
Matéria de ordem pública - Nulidade absolu-
ta - Conhecimento ex officio em qualquer
fase e grau de jurisdição - Ausência de
preclusão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118

Penhora - Semoventes - Restituição dos bens -
Perecimento posterior - Fato natural -
Depositário - Ausência de descumprimento do
múnus - Substituição do bem - Impossibilidade
- Prisão civil - Descabimento  . . . . . . . . . . .251

EXECUÇÃO DA PENA
Remição - Ausência de direito adquirido - Falta

grave - Revogação - Legalidade (STF)  .435 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
Notitia criminis - Dano moral - Inexistência -

Indenização - Descabimento  . . . . . . . . .189

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
Cautelar - Procedência do pedido - Cheque

devolvido - Extrato bancário - Fornecimento
pelo banco - Exigência de pagamento de ta-
rifa - Inadmissibilidade - Ofensa ao art. 6º, III,
do CDC - Instituição bancária - Fornecedor
de serviços - Dever de informar - Consumidor
- Direito à informação - Obrigação de fazer -
Descumprimento - Multa diária - Honorários
de advogado - Cabimento . . . . . . . . . . . . .40

EXTINÇÃO DO PROCESSO
Ação monitória - Requisitos - Ausência - Letra de

câmbio - Falta de aceite - Nulidade -
Inexistência - Prova escrita - Fragilidade  . .113

Execução - Ausência de título executivo -
Cédula de produto rural - Emissão por pes-
soa ilegítima  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO
Concurso de agentes - Concurso material - Crimes

independentes praticados em comarcas distin-
tas - Conexão - Inexistência - Art. 76 do CPP -
Requisitos - Ausência - Separação dos proces-
sos - Litispendência - Não-configuração  . . 396
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EXTORSÃO QUALIFICADA
Concurso de agentes - Liame subjetivo - Agente

menor - Irrelevância - Grave ameaça - Prova
- Desclassificação do crime para estelionato
- Impossibilidade - Condenação  . . . . . .399

FABRICANTE
Relação de consumo - Responsabilidade objeti-

va - Consumidor - Ingestão de objeto estra-
nho em lata de refrigerante - Dano moral -
Configuração - Indenização - Arts. 12 e 18,
caput e § 6º, da Lei 8.078/90 . . . . . . . . . .46

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO
Carteira nacional de habilitação - Concurso de

agentes - Intermediário - Co-autoria - Dolo -
Condenação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392

FALTA GRAVE
Execução da pena - Remição - Ausência de direito

adquirido - Revogação - Legalidade (STF).435

FATURAMENTO DE EMPRESA
Penhora - Possibilidade - Depositário - Plano de

administração - Necessidade - Depositário-
administrador - Nomeação pelo juiz - Arts.
677, 678 e 719 do CPC  . . . . . . . . . . . . . 92

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
Expedição de RPV - Execução - Honorários de

advogado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

FIADOR
Legitimidade passiva - Ação de cobrança -

Compromisso de compra e venda de imóvel
- Rescisão contratual - Inadimplemento -
Devolução das prestações pagas - Fruição
do imóvel - Indenização  . . . . . . . . . . . . . .49

Locação - Dívida - Execução - Penhora - Imóvel
residencial de fiador - Bem de família -
Impenhorabilidade - Direito à moradia -
Garantia constitucional . . . . . . . . . . . . . .181

Locação - Término do contrato - Prorrogação
por prazo indeterminado - Não-anuência -
Encargos - Dívida posterior - Desoneração .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216

FIDEICOMISSO
Incidência sobre a legítima - Testamento -

Incomunicabilidade de bens entre cônjuges -
Vontade do testador - Arts. 1.733 e 1.666 do
CC/1916 (STJ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .418

FITA MAGNÉTICA - Vide: Prova

FORMAÇÃO DE QUADRILHA
Co-autor - Ausência de dolo - Absolvição . .330

Requisito - Número mínimo de três partícipes -
Ausência - Descaracterização do delito . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301

FORNECEDOR
Relação de consumo - Responsabilidade ob-

jetiva - Consumidor - Ingestão de objeto
estranho em lata de refrigerante - Dano
moral - Caracterização - Indenização - Arts.
12 e 18, caput e § 6º, II, da Lei 8.078/90  . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

FORO DE ELEIÇÃO
Alteração - Possibilidade - Contrato - Relação

de consumo - Réu - Vários domicílios - Foro
opcional - Competência territorial - Art. 94, §
1º, do CPC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255

Cláusula contratual - Nulidade - Não-ocorrência
- Contrato de adesão - Montadoras e con-
cessionárias de veículos - Hipossuficiência
não demonstrada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

Compra e venda - Equipamentos médicos de
valor vultoso - Contrato - Cláusula contratual
- Não-abusividade - Nulidade - Ausência -
Relação de consumo - Código de Defesa do
Consumidor - Aplicação - Hipossuficiência
da parte - Cerceamento de defesa -
Inocorrência - Ausência de exame da
matéria em instâncias ordinárias compe-
tentes - Apreciação em sede recursal -
Supressão de instância - Inadmissibilidade
(STJ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425

FURTO
Res furtiva - Pequeno valor - Crime de bagatela

- Princípio da insignificância -
Inaplicabilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299

- F -
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FURTO QUALIFICADO
Concurso de agentes - Negativa da autoria -

Inversão do ônus da prova - Art. 156,
primeira parte, do CPP - Posse da res furtiva
- Presunção de autoria - Prova testemunhal -
Declaração da vítima - Autoria comprovada -
Condenação - Pena - Fixação - Pena privati-
va de liberdade - Substituição por duas restri-
tivas de direitos - Possibilidade - Art. 44, § 2º,
do CP - Aplicabilidade  . . . . . . . . . . . . . . .374

GRATIFICAÇÃO
Incentivo à docência - Integração à remuneração -

Pagamento durante licença-saúde - Supressão
- Ilegalidade - Lei Estadual 8.517/84  . . . . .206

GRAVAÇÃO
Fita magnética - Gravação por um dos inter-

locutores - Meio lícito de prova - Princípio da
proporcionalidade - Aplicabilidade  . . . . .140

GRAVIDEZ
Interrupção - Anencefalia - Ausência de pre-

visão legal - Alvará judicial - Improcedência
do pedido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169

HABEAS CORPUS
Denegação - Apropriação indébita - Reparação

do dano - Irrelevância - Autoria e materiali-
dade comprovadas - Dilação probatória -
Descabimento - Trancamento da ação penal
- Inadmissibilidade (STJ)  . . . . . . . . . . . .412

Denegação - Homicídio qualificado - Tribunal do
Júri - Plenário - Exibição de fita de vídeo de
programa de televisão - Prova - Princípios do
contraditório e da ampla defesa -
Observância - Ilegalidade não configurada -
Perda da parcialidade dos jurados não carac-
terizada - Nulidade - Ausência (STJ)  . . .409

Denegação - Tráfico de entorpecentes -
Associação permanente - Sentença -
Condenação - Prisão preventiva - Requisitos
do art. 312 do CPP - Presença - Apelação
em liberdade - Inadmissibilidade (STF)  .431

HERANÇA
Transmissão - Ausência de descendentes e as-

cendentes - Cônjuge sobrevivente - Herdeiro
necessário - Regime de bens - Irrelevância -
Colaterais - Exclusão - Inventário - Ha-
bilitação - Descabimento - Art. 1.829, III, c/c
art.1.838 do CC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242

HOMICÍDIO CULPOSO
Crime de trânsito - Dever de cuidado objetivo -

Imprudência - Condenação - Art. 302 da Lei
9.503/1997  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341

HOMICÍDIO QUALIFICADO
Tribunal do Júri - Plenário - Exibição de fita de

vídeo de programa de televisão - Prova -
Princípios do contraditório e da ampla defe-
sa - Observância - Ilegalidade não configura-
da - Perda da parcialidade dos jurados não
caracterizada - Nulidade - Ausência -
Habeas corpus - Denegação (STJ)  . . . .409

Pronúncia - Autoria - Prova indiciária -
Qualificadoras - Exclusão - Impossibilidade -
Princípio in dubio pro societate - Tribunal do
Júri - Nulidade não caracterizada  . . . . .403

Tentativa - Homicídio qualificado-privilegiado - Con-
sumação - Crime continuado - Reconhecimento
- Possibilidade - Competência do juiz-presidente
- Regime de cumprimento da pena - § 1º do art.
2º da Lei 8.072/90 - Inconstitucionalidade . .327

HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO
Consumação - Homicídio qualificado - Tentativa -

Crime continuado - Reconhecimento -
Possibilidade - Competência do juiz-presidente
- Regime de cumprimento da pena - § 1º do art.
2º da Lei 8.072/90 - Inconstitucionalidade...327

HONORÁRIOS DE ADVOGADO
Ação previdenciária - Revisão do benefício -

Súmula 111 do STJ  . . . . . . . . . . . . . . . .264

Execução - Direito autônomo - Art. 23 da Lei
8.906/94 - Fazenda Pública estadual -
Expedição de RPV - Valor dos honorários -
Desmembramento - Impossibilidade - Art.
100, § 4º, da CF - Lei Estadual 14.699/2003
- Resolução 415 do TJMG  . . . . . . . . . . .106

- G -

- H -
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Penhora - Possibilidade - Art. 649, IV, do CPC -
Inaplicabilidade  . . . . . . . . . . . . . . . .44, 228

ILEGITIMIDADE ATIVA - Vide: Legitimatio ad
causam

ILEGITIMIDADE PASSIVA - Vide: Legitimatio
ad causam

IMÓVEL RURAL - Vide: Propriedade rural

IMPENHORABILIDADE
Imóvel residencial de fiador - Bem de família -

Direito à moradia - Garantia constitucional -
Locação - Dívida - Execução - Penhora -
Impossibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181

Pequena propriedade rural - Execução - Crédi-
to de natureza alimentar - Não-configuração
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195

Salário - Empréstimo bancário - Inadim-
plemento - Dinheiro de salário - Retenção
pelo banco - Débito em conta corrente -
Impossibilidade - Recursos oriundos do tra-
balho - Art. 649, IV, do CPC . . . . . . . . . .168

IMPOSTO DE RENDA
Indenização - Seguro - Natureza compensatória

- Retenção na fonte - Impossibilidade -
Sucumbência - Honorários - Retenção na
fonte - Possibilidade . . . . . . . . . . . . . . . .295

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Prefeito - Nomeação de servidor - Ausência de

concurso público - Provimento de cargo em
comissão - Dolo e má-fé inexistentes - Dano
ao erário - Não-ocorrência - Ofensa aos
princípios norteadores da Administração
Pública - Inexistência - Celebração de con-
vênio - Emergência - Interesse público -
Ação civil pública - Improcedência do pedido
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

IMPRUDÊNCIA
Crime de trânsito - Homicídio culposo - Dever

de cuidado objetivo - Condenação - Art. 302
da Lei 9.503/97  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341

INCÊNDIO
Crime de perigo comum - Art. 250 do CP - Dolo

eventual - Tipicidade - Desclassificação do
crime para dano qualificado ou exercício
arbitrário das próprias razões -
Impossibilidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316

Tentativa - Prédio público - Testemunha - Laudo
pericial - Prova - Condenação - Pena - Fixação
- Circunstâncias judiciais desfavoráveis -
Conduta social do agente desvirtuada -
Substituição da pena privativa de liberdade -
Impossibilidade - Sursis - Concessão  . . . .313

INDENIZAÇÃO
Acidente de trânsito - Danos à Administração

Pública - Veículo oficial e veículo particular -
Condutores - Culpa concorrente - Motorista -
Servidor público - Responsabilidade subjeti-
va - Art. 37, § 6º, da CF - Art. 186 do
CC/2002 - Procedência do pedido  . . . . .111

Acidente de trânsito - Placa de parada obri-
gatória - Desobediência - Culpa configurada
- Condutor - Responsabilidade - Dano mate-
rial - Valor fixado na sentença - Manutenção
- Danos moral e estético - Cumulação -
Quantum indenizatório - Fixação - Princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade -
Observância  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222

Cabimento - Propriedade industrial - Patente -
Violação - Contrafação - Prova - Perdas e
danos - Lucros cessantes - Arts. 44, 208 e
209 da Lei nº 9.279/96 - Arts. 159 e 1.059 do
CC/1916 - Art. 186 do CC/2002 . . . . . . .289

Dano material - Furto de veículo - Oficina
mecânica - Obrigação de guarda - Culpa in
vigilando - Dever de indenizar  . . . . . . . .234

Dano moral - Ausência - Separação judicial - Ex-
cônjuge - Atos praticados na defesa de seus
direitos - Improcedência do pedido . . . . .184

Dano moral - Banco - Abertura de conta cor-
rente - Documentos falsos - Emissão de
cheques sem fundos - Negligência do banco
- Valor - Critério de fixação - Sucumbência
recíproca - Inexistência  . . . . . . . . . . . . .283

- I -
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Dano moral - Cartão magnético - Caixa eletrôni-
co - Retenção - Falha do equipamento -
Empréstimo posterior - Não-autorização
pelo correntista - Banco - Eficiência do
serviço prestado - Ausência de prova -
Segurança - Responsabilidade da instituição
bancária - Arts. 6º e 14, § 3º, do CDC - Valor
- Critério de fixação  . . . . . . . . . . . . . . . . .82

Dano moral - Consumidor - Ingestão de objeto
estranho em lata de refrigerante - Relação
de consumo - Fabricante e distribuidor -
Responsabilidade objetiva - Arts. 12 e 18,
caput e § 6 º, II, da Lei 8.078/90 - Valor -
Critério . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Dano moral - Difamação - Carta divulgada por
condômino - Vítima - Síndico do condomínio
- Ofensa ao direito da personalidade - Valor
- Critério de fixação  . . . . . . . . . . . . . . . .129

Dano moral - Fixação em salário mínimo -
Correção monetária - Inadmissibilidade -
Juros de mora - Termo inicial . . . . . . . . .195

Dano moral - Publicação jornalística - Notícia
inverídica - Ofensa à honra e à boa fama da
vítima - Lei de Imprensa - Responsabilidade
civil - Verba indenizatória - Limitação - Art.
52 da Lei 5.250/67 - Inadmissibilidade (STF)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .442

Danos morais e materiais - Erro odontológico -
Prescrição - Termo inicial  . . . . . . . . . . . .198

Descabimento - Advogado - Responsabilidade
civil - Insucesso na demanda - Ausência de
dolo ou culpa - Relação jurídica entre cliente
e causídico - Obrigação de meio  . . . . . .202

Notitia criminis - Exercício regular de direito -
Dano moral - Inexistência  . . . . . . . . . . .189

Seguro - Natureza compensatória - Imposto de
renda - Retenção na fonte - Impossibilidade
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295

Seguro empresarial - Exclusão de cobertura
securitária - Cláusula contratual -
Interpretação - Art. 47 do CDC  . . . . . . .136

Seguro obrigatório - DPVAT - Invalidez
permanente - Acidente ocorrido em fazenda
particular - Veículo automotor de via ter-
restre - Trator - Ausência de registro e licen-
ciamento - Irrelevância - Lei 6.194/74 -
Quantum indenizatório - Fixação - Salário
mínimo - Possibilidade  . . . . . . . . . . . . . . .53

INFRAÇÃO PENAL DE MENOR POTENCIAL
OFENSIVO
Conflito de competência - Juizado Especial

Criminal - Audiência preliminar - Intimação -
Acusado em lugar incerto e não sabido -
Remessa à Justiça Comum -
Inadmissibilidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . .377

INSOLVÊNCIA
Declaração - Possibilidade - Devedor - Ausência

de bens penhoráveis - Presunção legal - Art.
750, I, do CPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - Vide: Banco

INSTRUÇÃO PROCESSUAL - Vide: Prova

INTERESSE PROCESSUAL
Administração Pública - Ajuizamento de ação

ordinária c/c obrigação de fazer - Violação
de domicílio - Ausência de lei autorizativa -
Ordem judicial - Necessidade - Ato adminis-
trativo - Poder de polícia - Sujeição à cláusu-
la de reserva jurisdicional - Auto-executo-
riedade - Inexistência  . . . . . . . . . . . . . . .145

Separação judicial - Morte de ex-cônjuge -
Arrolamento e partilha de bens do casal -
Ausência - Ex-cônjuge sobrevivente - Direito
de ação em face do espólio  . . . . . . . . . .187

INTERESSE PÚBLICO
Execução - Bens do devedor - Requisição de

informações - Receita Federal - Sigilo fiscal
- Quebra - Requisitos . . . . . . . . . . . . . . .245

INTERNAÇÃO
Plano de saúde - Emergência - Período de

carência - Prazo máximo de 24 horas -
Princípio da boa-fé objetiva - Art. 12 da Lei
9.656/98 - Arts. 4º, III, 6º, I, e 5l, XV, do CDC
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
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INTIMAÇÃO
Acusado em lugar incerto e não sabido -

Conflito de competência - Infração penal de
menor potencial ofensivo - Juizado Especial
Criminal - Audiência preliminar - Remessa à
Justiça Comum - Inadmissibilidade  . . . .377

INTIMAÇÃO PESSOAL
Apelação criminal - Tempestividade - Prescrição

- Inocorrência  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .406

INVALIDEZ PERMANENTE
Seguro obrigatório - DPVAT - Acidente ocorrido

em fazenda particular - Veículo automotor de
via terrestre - Trator - Ausência de registro e
licenciamento - Irrelevância  . . . . . . . . . . .53

INVENTÁRIO
Escrituras de inventários, separações e divór-

cios: alguns cuidados - Antônio Carlos
Parreira (doutrina)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Separação judicial - Morte de ex-cônjuge -
Arrolamento e partilha de bens do casal -
Ausência - Ex-cônjuge sobrevivente - Direito
de ação em face do espólio - Interesse
processual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187

Sucessão - Vocação hereditária - Descenden-
tes - Ascendentes - Ausência - Transmissão
da herança - Cônjuge sobrevivente - Regime
de bens - Irrelevância - Colaterais - Exclusão
- Irmão - Habilitação no processo -
Descabimento - Art. 1.829, III, c/c art. 1.838
do CC/2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Furto qualificado - Autoria - Negativa - Art. 156,

primeira parte, do CPP - Posse da res furti-
va - Presunção da autoria  . . . . . . . . . . .374

Receptação dolosa - Autoria - Negativa - Posse
da res furtiva - Presunção da autoria -
Aquisição de boa-fé - Réu - Ônus da prova
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
Pedido de reserva de quinhão hereditário -

Nomenclatura diversa - Princípio da instru-

mentalidade - Petição de herança -
Cumulação - Possibilidade . . . . . . . . . . . .96

IPSEMG
Servidor público estadual - Inclusão de

dependente - Assistência médica - Pai de
segurado - Possibilidade - Art. 7º, § 6º, da
Lei Estadual 9.380/86  . . . . . . . . . . . . . .273

IRMÃO - Vide: Parente consangüíneo em linha
colateral

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
Conflito de competência - Infração penal de

menor potencial ofensivo - Audiência preli-
minar - Intimação - Acusado em lugar incer-
to e não sabido - Remessa à Justiça Comum
- Inadmissibilidade  . . . . . . . . . . . . . . . . .377

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
Cerceamento de defesa - Não-ocorrência -

Embargos do devedor - Produção de prova -
Desnecessidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

JÚRI - Vide: Tribunal do Júri

JUROS DE MORA
Responsabilidade extracontratual - Indenização

- Fixação - Termo inicial  . . . . . . . . . . . . .195

Verbas remuneratórias - Fazenda Pública -
Condenação - Fixação - Percentual - Lei
9.494/97  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206

Verbas remuneratórias - Fazenda Pública -
Condenação - Fixação - Percentual - Medida
Provisória 2.180-35/2001  . . . . . . . . . . . .248

JUSTIÇA COMUM
Competência - Despejo - Locação - Relação de

trabalho - Vínculo empregatício - Extinção.  .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241

Remessa - Inadmissibilidade - Conflito de com-
petência - Infração penal de menor potencial
ofensivo - Juizado Especial Criminal -
Audiência preliminar - Intimação - Acusado
em lugar incerto e não sabido  . . . . . . . .377

- J -
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LATROCÍNIO
Confissão extrajudicial - Delação - Prova -

Condenação - Co-autoria - Participação de
menor importância - Inaplicabilidade  . . .388

LEGITIMATIO AD CAUSAM
Ação civil pública - Sentença transitada em jul-

gado - Ministério Público - Execução -
Legitimidade ativa  . . . . . . . . . . . . . . . . .261

Ação de cobrança - Compromisso de compra e
venda de imóvel - Rescisão contratual -
Inadimplemento - Devolução das prestações
pagas - Fruição do imóvel - Indenização -
Fiador - Legitimidade passiva  . . . . . . . . .49

Ação monitória - Cédula de crédito industrial
prescrita - Avalista - Ilegitimidade passiva    
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

Embargos de terceiro - Bem pertencente ao
casal - Cônjuge - Legitimidade ativa  . . .253

Mandado de segurança coletivo - Interesses
individuais de servidores públicos - Partido
político - Ilegitimidade ativa  . . . . . . . . . . .35

Previdência privada - Ação revisional de benefí-
cio - Empresa patrocinadora - Ilegitimidade
passiva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

LEGITIMIDADE ATIVA - Vide: Legitimatio ad
causam

LEGITIMIDADE PASSIVA - Vide: Legitimatio
ad causam

LEI
nº 5.250/67, art. 52 - Publicação jornalística -

Notícia inverídica - Ofensa à honra e à boa
fama da vítima - Dano moral - Indenização -
Lei de Imprensa - Verba indenizatória -
Limitação - Inadmissibilidade (STF) . . . .442

nº 6.194/74 - Seguro obrigatório - DPVAT -
Veículo automotor de via terrestre - Trator -
Invalidez permanente - Indenização  . . . .53

nº 8.072/90, § 1º do art. 2º - Inconstitucionalidade
- Regime de cumprimento da pena  . . . . . .327

nº 8.078/90, arts. 12 e 18, caput e § 6 º, II -
Consumidor - Ingestão de objeto estranho
em lata de refrigerante - Dano moral -
Caracterização - Indenização - Relação de
consumo - Fabricante e fornecedor -
Responsabilidade objetiva  . . . . . . . . . . . .46

nº 8.213/91, art. 44 - Aposentadoria por
invalidez - Revisão do benefício  . . . . . .264

nº 8.245, II - Locação - Relação de trabalho -
Extinção do vínculo empregatício - Imóvel -
Ocupação por prazo indeterminado - Aluguel
- Falta de pagamento - Despejo - Processo e
julgamento - Competência da Justiça
Comum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241

nº 8.880/94, art. 6º - Programa de computador -
Uso de software - Contrato de licenciamento
- Reajuste vinculado à variação de moeda
estrangeira - Nulidade - Teoria da imprevisão
- Inaplicabilidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

nº 8.906/94, art. 23 - Honorários de advogado -
Execução - Direito autônomo . . . . . . . . .106

nº 8.906/94, art. 41, parágrafo único - Advogado -
OAB suspensa - Atos praticados - Nulidade -
Recurso não conhecido - Voto vencido  . . .218

nº 8.987/95, art. 6º - Fornecimento de água -
Serviço público essencial - Princípio da con-
tinuidade - Inadimplemento do usuário -
Violação de lacre do medidor - Multa -
Suspensão do serviço - Notificação prévia -
Necessidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

nº 9.494/97, art. 1º-F - Verbas remuneratórias -
Fazenda Pública - Condenação - Juros de
mora - Fixação - Percentual . . . . . . . . . .206

nº 9.503/97, art. 302 - Carteira nacional de
habilitação - Pena de suspensão - Prazo -
Princípio da proporcionalidade - Voto venci-
do  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341

nº 9.656/98, art. 12 - Plano de saúde -
Emergência - Internação - Período de carên-
cia - Prazo máximo de 24 horas  . . . . . .179
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nº 11.343/06 - Retroatividade - Entorpecente -
Lei penal mais benéfica - Tráfico de entorpe-
centes - Concurso de agentes - Causa de
aumento de pena - Inexistência de previsão
legal - Exclusão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335

nº 11.441/2007 - Escrituras de inventários, se-
parações e divórcios: alguns cuidados -
Antônio Carlos Parreira (doutrina)  . . . . . .21

LEI DE IMPRENSA - Vide: Lei nº 5.250/67

LEI ESTADUAL
nº 869/52 - Servidor público - Estudante - Abono

de falta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165

nº 869/52, art. 106, c - Servidor público -
Estágio probatório - Inaptidão - Exoneração
- Possibilidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

nº 8.517/84 - Professor - Escola estadual -
Gratificação de incentivo à docência  . . .206

nº 9.401/86, art. 1º - Servidor público -
Responsável por excepcional - Filho porta-
dor de síndrome de Down - Jornada de tra-
balho - Redução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

nº 9.784/1999, art. 54 - Aposentadoria - Servidor
público - Proventos - Adicionais - Qüinqüênio -
Trintenário - Supressão - Decadência - Art. 65
da Lei Estadual 14.184/2002 . . . . . . . . . . . .225

nº 11.666/94 - Banco - Portador de deficiência
física - Idoso - Exigência de cadeira de rodas
- Direito à cidadania - Respeito à dignidade
humana - Constitucionalidade  . . . . . . . .147

nº 14.184/2002, arts. 46 e 47 - Processo adminis-
trativo - Decisão - Prazo  . . . . . . . . . . . . . . .63

nº 14.184/2002, art. 65 - Aposentadoria - Servidor
público - Proventos - Adicionais - Qüinqüênio -
Trintenário - Supressão - Art. 54 da Lei
Federal 9.784/1999 - Decadência  . . . . . .225

nº 14.235/02 - Banco - Tempo de espera na fila
- Ausência de regulamentação - Invasão de
competência da União - Inexistência -
Constitucionalidade  . . . . . . . . . . . . . . . .147

nº 14.699/2003 - Resolução 415/2003 do TJMG -
Expedição de RPV - Fazenda Pública estadual
- Honorários de advogado - Execução  . . .106

LESÃO CORPORAL
Concurso material - Evasão mediante violência

contra pessoa - Ameaça - Condenação. .318

LESÃO CORPORAL GRAVE
Apelação - Intimação pessoal - Tempestividade -

Prescrição - Interrupção de prazo - Extinção
da punibilidade - Inocorrência - Condenação -
Fixação da pena - Circunstância atenuante -
Confissão - Causa de diminuição- Violenta
emoção - Art. 129, § 4º, do CP  . . . . . . . .406

LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA
Deformidade permanente - Cirurgia estética -

Prótese - Desclassificação do crime para
lesão corporal grave - Impossibilidade. . 368

LETRA DE CÂMBIO
Falta de aceite - Nulidade - Inexistência - Ação

monitória - Requisitos - Ausência - Prova escri-
ta - Fragilidade - Extinção do processo sem re-
solução de mérito - Art. 267, I, do CPC  . . .113

LIBERDADE PROVISÓRIA
Inadmissibilidade - Tráfico de entorpecentes -

Condenação - Prisão preventiva - Requisitos
do art. 312 do CPP - Presença - Apelação
em liberdade - Impossibilidade - Habeas
corpus - Denegação (STF)  . . . . . . . . . . 431

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Inexistência - Art. 17 do CPC - Mandado de

segurança - Ação ordinária ajuizada ante-
riormente - Pedidos idênticos -
Litispendência - Configuração  . . . . . . . . .89

LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO
Desnecessidade - Embargos de terceiro - Bem

pertencente ao casal - Cônjuge  . . . . . . .253

LITISPENDÊNCIA
Configuração - Mandado de segurança - Ação

ordinária ajuizada anteriormente - Pedidos
idênticos - Ações de ritos diferentes -
Irrelevância - Extinção do processo sem reso-
lução de mérito - Art. 267, V, do CPC  . . . . .89
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Não-configuração - Extorsão mediante seqües-
tro - Concurso de agentes - Crimes indepen-
dentes praticados contra vítimas diversas
em comarcas distintas  . . . . . . . . . . . . . .396

LOCAÇÃO
Dívida - Execução - Imóvel residencial de fiador

- Penhora - Impossibilidade - Bem de família
- Impenhorabilidade - Direito à moradia -
Garantia constitucional . . . . . . . . . . . . . .181

Encargos - Desgaste no imóvel - Vistoria -
Laudo unilateral - Impossibilidade - Taxa de
condomínio - Obrigação do locatário -
Término do contrato - Prorrogação por prazo
indeterminado - Fiador – Não-anuência -
Dívida posterior - Desoneração  . . . . . . .216

Relação de trabalho - Extinção do vínculo empre-
gatício - Ocupação do imóvel por prazo inde-
terminado - Aluguel - Falta de pagamento -
Despejo - Processo e julgamento -
Competência da Justiça Comum . . . . . . . .241

LOTEAMENTO ABERTO
Condomínio atípico - Obras de infra-estrutura -

Benfeitorias - Interesse comum - Associação de
moradores - Autorização - Rateio das despesas
- Contribuições institucionais - Pagamento -
Obrigação dos proprietários  . . . . . . . . . . . .275

LOTERIA
Loteria do Estado de Minas Gerais - Sacolão da

Sorte - Interpretação das regras - Prêmio extra
- Seqüência exigida - Não-ocorrência -
Pagamento - Improcedência do pedido  . . .151

LUCRO CESSANTE
Valor - Critério de fixação - Responsabilidade civil -

Indenização - Dano material - Furto de veículo
- Oficina mecânica - Obrigação de guarda -
Culpa in vigilando - Dever de indenizar  . . .234

MAGISTÉRIO
Professor - Escola estadual - Gratificação de incen-

tivo à docência - Integração à remuneração -
Pagamento durante licença-saúde - Supressão
- Ilegalidade - Lei Estadual 8.517/84  . . . . .206

MANDADO DE SEGURANÇA
Ação ordinária ajuizada anteriormente -

Pedidos idênticos - Litispendência -
Configuração - Ações de ritos diversos -
Irrelevância - Litigância de má-fé -
Inexistência - Extinção do processo sem
resolução de mérito  . . . . . . . . . . . . . . . . .89

Concessão - Servidor público - Responsável
por excepcional - Filho portador de síndrome
de Down - Jornada de trabalho - Redução -
Lei Estadual 9.401/86 - Processo adminis-
trativo - Decisão - Prazo - Arts. 46 e 47 da
Lei Estadual 14.184/2002  . . . . . . . . . . . .63

Concessão - Servidor público estadual - Estudante
- Prova - Abono de falta - Recusa . . . . . . . .165

Concessão parcial - Banco - Tempo de espera
na fila - Lei Estadual 14.235/02 - Invasão de
competência da União - Inexistência -
Ausência de regulamentação - Portador de
deficiência física - Idoso - Exigência de
cadeira de rodas - Lei Estadual 11.666/94 -
Constitucionalidade - Resolução 2.878/2001
do Bacen - Cumprimento e fiscalização -
Ministério Público - Defesa do direito do con-
sumidor - Função institucional  . . . . . . . .147

Denegação - Concurso público - Serviços
notariais e de registro - Questões de prova -
Pedido de anulação - Exame pelo Judiciário
- Descabimento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

Denegação - Servidor público - Estágio pro-
batório - Inaptidão - Avaliação de desem-
penho - Processo regular e válido - Direito
de defesa assegurado - Exoneração -
Possibilidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

Denegação - Vencimentos - Rede bancária -
Crédito centralizado - Conveniência
administrativa - Opção do servidor por banco
de sua preferência - Direito líquido e certo
inexistente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
Interesses individuais de servidores públicos -

Interesse partidário - Não-configuração -
Partido político - Ilegitimidade ativa  . . . . .35

- M -
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MANUTENÇÃO DE POSSE
Servidão de passagem - Estrada de uso comum

- Modificação - Possibilidade - Turbação -
Não-ocorrência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259

MAUS ANTECEDENTES - Vide: Antecedentes
criminais

MEDIDA CAUTELAR
Sustação de protesto - Tutela antecipada -

Princípios da fungibilidade e da instrumentali-
dade das formas - Art. 273, § 7º, do CPC -
Aplicabilidade - Poder geral de cautela - Art.
798 do CPC - Liminar - Requisitos - Inexistência
- Nota promissória - Quitação - Ausência de
prova - Protesto - Regularidade - Concessão da
medida - Impossibilidade  . . . . . . . . . . . . . . .211

Vide também: Cautelar e Exibição de docu-
mento

MEDIDA PROVISÓRIA
nº 2.180-35/2001 - Verbas remuneratórias -

Fazenda Pública - Condenação - Juros de
mora - Fixação - Percentual . . . . . . . . . .248

MEMÓRIA DO JUDICIÁRIO
Nota biográfica - Desembargador Petrônio José

Garcia Leão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Nota histórica - Preservar também é transmitir  .17

MINISTÉRIO PÚBLICO
Direito do consumidor - Defesa - Função institu-

cional - Banco - Deficientes sensoriais -
Prestação de informações - Alternativas téc-
nicas - Garantia - Resolução 2.878/2001 do
Bacen - Cumprimento e fiscalização -
Competência do MP . . . . . . . . . . . . . . . .147

Legitimidade ativa - Execução - Ação civil públi-
ca - Sentença transitada em julgado  . . .261

MONITÓRIA - Vide: Ação monitória

MULTA
Recurso protelatório - Agravo - Abuso do direito de

recorrer - Art. 557, § 2º, do CPC (STF)  . . .437

Vide também: Pena de multa

MULTA DE TRÂNSITO
Cabimento - Veículo - Uso exclusivo em com-

petição - Via pública - Infração de trânsito. .228

NEGATÓRIA DE PATERNIDADE - Vide: Ação
negatória de paternidade

NOTA BIOGRÁFICA
Desembargador Petrônio José Garcia Leão -

Memória do Judiciário  . . . . . . . . . . . . . . .15

NOTA PROMISSÓRIA
Quitação - Ausência de prova - Protesto -

Regularidade - Sustação de protesto - Tutela
antecipada - Conversão - Medida cautelar -
Princípios da fungibilidade e da instrumentali-
dade das formas - Art. 273, § 7º, do CPC -
Aplicabilidade - Poder geral de cautela - Art.
978 do CPC - Liminar - Requisitos - Inexistência
- Concessão da medida - Impossibilidade. .211

NOTIFICAÇÃO
Tombamento - Notificação prévia do proprie-

tário - Cerceamento de defesa - Não-ocor-
rência - Anulação - Impossibilidade  . . . .177

NOTITIA CRIMINIS
Exercício regular de direito - Dano moral -

Inexistência - Indenização - Descabimento.189

Júri - Não-ocorrência - Pronúncia - Homicídio
qualificado - Formação de quadrilha - Autoria -
Prova indiciária - Qualificadoras - Princípio in
dubio pro societate - Tribunal do Júri . . . . .403

NULIDADE ABSOLUTA
Matéria de ordem pública - Conhecimento ex

officio em qualquer fase e grau de jurisdição
- Ausência de preclusão - Pensão previden-
ciária - Impenhorabilidade absoluta -
Penhora - Nulidade  . . . . . . . . . . . . . . . .118

NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA
Alvará para construção - Decreto municipal -

Anulação - Ausência de processo adminis-
trativo - Inobservância do contraditório e da
ampla defesa - Liminar - Embargo da obra -
Improcedência do pedido . . . . . . . . . . . .153

- N -
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OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Vide:
Exceção de pré-executividade  . . . . . . . . . . .

OBRIGAÇÃO DE FAZER
Descumprimento - Multa diária - Cautelar -

Exibição de documento - Procedência do pedi-
do - Cheque devolvido - Extrato bancário -
Fornecimento pelo banco - Exigência de paga-
mento de tarifa - Inadmissibilidade - Ofensa ao
art. 6º, III, do CDC - Instituição bancária -
Fornecedor de serviços - Dever de informar -
Consumidor - Direito à informação - Honorários
de advogado - Cabimento  . . . . . . . . . . . . . . .40

OBRIGAÇÃO DE MEIO
Relação jurídica entre cliente e causídico -

Advogado - Responsabilidade civil -
Insucesso na demanda - Ausência de dolo ou
culpa - Indenização - Descabimento  . . . .202

OUTORGA MARITAL
Desnecessidade - Embargos de terceiro - Bens

pertencentes ao casal  . . . . . . . . . . . . . .253

OUTORGA UXÓRIA
Desnecessidade - Compromisso de compra e

venda de imóvel - Ação revisional de contra-
to - Natureza jurídica - Direito pessoal . .127

PAGAMENTO
Valor pago e valor devido - Diferença - Juros de

mora e correção monetária - Incidência . . .295

PARENTE CONSANGÜÍNEO EM LINHA
COLATERAL

Sucessão - Vocação hereditária - Descendentes -
Ascendentes - Ausência - Transmissão da
herança - Cônjuge sobrevivente - Regime de
bens - Irrelevância - Irmão - Exclusão -
Inventário - Habilitação – Descabimento - Art.
1.829, III, c/c art. 1.838 do CC/2002  . . . . .242

PARTIDO POLÍTICO
Mandado de segurança coletivo - Interesses

individuais de servidores públicos -
Interesses partidários - Não-configuração -
Ilegitimidade ativa  . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

PARTILHA
Escrituras de inventários, separações e divór-

cios: alguns cuidados - Antônio Carlos
Parreira (doutrina)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

PARTILHA DE BENS
Arrolamento - Ausência - Separação judicial -

Morte de ex-cônjuge - Ex-cônjuge sobre-
vivente - Direito de ação em face do espólio
- Interesse processual  . . . . . . . . . . . . . .187

PATENTE
Propriedade industrial - Violação - Contrafação

- Prova - Indenização - Perdas e danos -
Lucros cessantes - Arts. 44, 208 e 209 da Lei
nº 9.279/96 – Arts. 159 e 1.059 do CC/1916
- Art. 186 do CC/2002  . . . . . . . . . . . . . .289

PATERNIDADE
Reconhecimento voluntário - Irretratabilidade -

Hipóteses do art. 171 do CC/2002 -
Ausência - Vício de consentimento -
Inexistência - Exame de DNA -
Desconstituição da declaração de vontade -
Descabimento - Registro de nascimento -
Anulação - Impossibilidade - Interesse do
menor - Preservação  . . . . . . . . . . . . . . .124

PATRIMÔNIO HISTÓRICO IMATERIAL
Memória do Judiciário - Nota histórica -

Preservar também é transmitir . . . . . . . . .17

PENA
Circunstâncias judiciais - Réu primário -

Ausência de antecedentes criminais -
Fixação da pena acima do mínimo legal -
Inadmissibilidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . .321

Fixação - Circunstância atenuante - Confissão -
Lesão corporal - Causa de diminuição -
Violenta emoção - Art. 129, § 4º, do CP . . .406

Fixação - Circunstâncias judiciais desfavoráveis -
Conduta social do agente desvirtuada -
Substituição da pena privativa de liberdade -
Impossibilidade - Sursis - Concessão . . . .313

Fixação - Circunstâncias judiciais desfavoráveis
- Maus antecedentes - Critério trifásico -
Modificação - Impossibilidade  . . . . . . . .368

- O -
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Fixação - Condição econômica do réu -
Circunstância atenuante inominada - Art. 66
do CP - Inaplicabilidade  . . . . . . . . . . . . .358

Fixação - Critério - Princípios da suficiência e da
necessidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392

Pena-base - Fixação em patamar mínimo -
Redução - Impossibilidade . . . . . . . . . . .335

Pena-base - Redução - Princípios da suficiência
e da necessidade - Inobservância  . . . . .348

Remição - Ausência de direito adquirido - Falta
grave - Revogação - Legalidade (STF)  . . 435

Substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos - Possibilidade -
Art. 44, § 2º, do CP - Aplicabilidade . . . .374

Suspensão da carteira nacional de habilitação -
Prazo - Princípio da proporcionalidade - Voto
vencido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341

Tráfico de entorpecentes - Substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direi-
tos - Circunstâncias judiciais desfavoráveis -
Impossibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335

PENA DE MULTA
Desproporcionalidade com a pena privativa de

liberdade - Redução . . . . . . . . . . . . . . . .358

Isenção - Inadmissibilidade - Processo penal. . 321

PENHORA
Imóvel residencial de fiador - Bem de família -

Impenhorabilidade - Locação - Dívida -
Execução  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181

Embargos de terceiro - Posse comprovada -
Restituição do bem - Contrato de compra e
venda - Registro - Ausência - Desnecessidade
- Art. 1.046 do CPC - Súmula 84 do STJ . .280

Execução - Executado - Separação judicial pos-
terior - Bens penhorados - Transferência
para ex-cônjuge - Garantia do juízo -
Manutenção - Art. 592, VI, do CPC  . . . .256

Faturamento de empresa - Possibilidade - Depo-
sitário - Plano de administração - Necessidade
- Depositário-administrador - Nomeação pelo
juiz - Arts. 677, 678 e 719 do CPC  . . . . . . .92

Honorários de advogado - Possibilidade - Art. 640,
IV, do CPC - Inaplicabilidade  . . . . . . . .44, 228

Pensão previdenciária - Impenhorabilidade - Art.
649, VII, do CPC - Matéria de ordem pública -
Nulidade absoluta - Reconhecimento ex officio
em qualquer fase e grau de jurisdição -
Ausência de preclusão . . . . . . . . . . . . . . . . .118

Semoventes - Restituição dos bens - Perecimento
posterior - Fato natural - Depositário - Ausência
de descumprimento do múnus - Substituição
do bem - Impossibilidade . . . . . . . . . . . . . . .251

PENSÃO
Pensão por morte - Dependente aidético - Incapa-

cidade laborativa - Concessão - Servidor públi-
co - Remuneração - Juros de mora - Fixação -
Medida Provisória 2.180/2001  . . . . . . . . . .248

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA
Penhora - Nulidade absoluta - Art. 649, VII, do CPC

- Matéria de ordem pública - Conhecimento ex
officio em qualquer fase e grau de jurisdição -
Ausência de preclusão . . . . . . . . . . . . . . . . .118

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
Impenhorabilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195

PERÍCIA
Roubo qualificado - Art. 157, § 2º, I, do CP - Arma

- Apreensão e perícia - Necessidade  . . . . .348

PETIÇÃO DE HERANÇA
Reserva de quinhão hereditário - Investigação de

paternidade - Cumulação - Possibilidade . . .96

PETIÇÃO INCIAL
Vícios - Ausência - Inépcia - Não-ocorrência . . .69

PLANO DE SAÚDE
Emergência - Internação - Período de carência -

Prazo máximo de 24 horas - Princípio da boa-
fé objetiva - Art. 12 da Lei 9.656/98 - Arts. 4º, III,
6º, I, e 5l, XV, do CDC  . . . . . . . . . . . . . . . . .179
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PODER DE POLÍCIA
Ato administrativo - Sujeição à cláusula de reser-

va jurisdicional - Auto-executoriedade -
Inexistência - Violação de domicílio - Ordem
judicial - Necessidade - Administração Pública
- Ajuizamento de ação ordinária c/c obrigação
de fazer - Interesse processual . . . . . . . . .145

PORTARIA
nº 047/98 do Denatran - Veículo - Apreensão -

Liberação - Pré-cadastro - Exigência inde-
vida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228

PRECLUSÃO
Ausência - Matéria de ordem pública - Conhe-

cimento ex officio em qualquer fase e grau de
jurisdição - Pensão previdenciária - Penhora -
Nulidade absoluta - Art. 649, VII, do CPC. . 118

PREFEITO
Nomeação de servidor - Ausência de concurso

público - Provimento de cargo em comissão
- Dolo e má-fé inexistentes - Dano ao erário
- Não-ocorrência - Ofensa aos princípios
norteadores da Administração Pública -
Inexistência - Celebração de convênio -
Emergência - Interesse público - Ato de
improbidade administrativa - Inocorrência -
Ação civil pública - Improcedência do pedido
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

PREMORIÊNCIA
Prova inequívoca - Ausência - Comoriência -

Presunção legal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159

PRESCRIÇÃO
Interrupção de prazo - Extinção da punibilidade

- Inocorrência - Condenação  . . . . . . . . .406

Prazo - Ação previdenciária - Revisão do bene-
fício - Matéria acidentária - Art. 103, pará-
grafo único, da Lei nº 8.213/91  . . . . . . .264

Termo inicial - Indenização - Danos morais e
materiais - Erro odontológico  . . . . . . . . .198

PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL
Previdência privada - Revisão de benefício -

Parcelas de complementação de aposenta-
doria - Súmula 291 do STJ  . . . . . . . . . . .69

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Erro odontológico - Danos morais e materiais -

Indenização - Prescrição - Termo inicial -
Código de Defesa do Consumidor . . . . .198

PREVIDÊNCIA PRIVADA
Revisão de benefício - Entidade previdenciária -

Regras estatutárias e regulamentares -
Obediência - Complementação de aposentado-
ria - Prescrição qüinqüenal - Súmula 291 do
STJ - Ação revisional - Petição inicial - Vícios -
Ausência - Inépcia - Não-ocorrência - Empresa
patrocinadora - Ilegitimidade passiva  . . . . . .69

PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
Plano de saúde - Emergência - Internação -

Período de carência - Prazo máximo de 24
horas - Art. 12 da Lei 9.656/98 - Arts. 4º, III,
6º, I, e 51, XV, do CDC  . . . . . . . . . . . . .179

PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - Vide:
Princípio da correlação

PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
Alvará judicial - Venda de imóvel inventariado -

Sucessão - Usufruto vidual - Art. 1.611, § 1º,
do CC/1916 - Decisão ultra petita  . . . . .249

PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
Admissibilidade - Fideicomisso - Incidência

(STJ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .418

Sustação de protesto - Tutela antecipada -
Conversão - Medida cautelar - Art. 273, § 7º,
do CPC - Aplicabilidade  . . . . . . . . . . . . .211

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
Crime de bagatela - Inaplicabilidade - Roubo qua-

lificado - Concurso de agentes - Materialidade -
Autoria - Prova - Condenação . . . . . . . . . . .358

Furto - Res furtiva - Pequeno valor - Crime de
bagatela - Inaplicabilidade  . . . . . . . . . . .299

PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE
Investigação de paternidade - Pedido de reser-

va de quinhão hereditário - Petição de
herança - Nomenclatura diversa  . . . . . . .96



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 57, n° 179, p. 459-494, out./dez. 2006486

Sustação de protesto - Tutela antecipada -
Conversão - Medida cautelar - Art. 273, § 7º,
do CPC - Aplicabilidade  . . . . . . . . . . . . .211

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
Aplicabilidade - Fita magnética - Gravação por um

dos interlocutores - Prova - Meio lícito  . . . .140

Carteira nacional de habilitação - Pena de sus-
pensão - Prazo - Voto vencido . . . . . . . .341

Pena de multa - Desproporcionalidade com a
pena privativa de liberdade - Redução. .  358

PRINCÍPIO DA VERDADE REAL
Registro civil - Certidão de nascimento -

Retificação - Alteração do nome da mãe
após divórcio - Impossibilidade  . . . . . . . .67

PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO
Juiz - Condenação - Fundamento - Prova - Auto

de prisão em flagrante - Depoimento presta-
dos em inquérito policial  . . . . . . . . . . . .330

PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
Homicídio qualificado - Formação de quadrilha -

Pronúncia - Qualificadoras - Exclusão -
Impossibilidade - Tribunal do Júri - Nulidade
não caracterizada . . . . . . . . . . . . . . . . . .403

PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO
Inaplicabilidade - Interrupção da gravidez -

Anencefalia - Direito à vida  . . . . . . . . . .169

PRISÃO CIVIL
Descabimento - Penhora - Semoventes -

Restituição dos bens - Perecimento posterior
- Fato natural - Depositário - Ausência de des-
cumprimento do múnus - Substituição dos
bens - Impossibilidade  . . . . . . . . . . . . . .251

Impossibilidade - Contrato de depósito - Bem
fungível - Ação de depósito - Descabimento
- Regras do mútuo - Aplicabilidade - Art. 645
do CC/2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231

PRISÃO EM FLAGRANTE
Inquérito policial - Delação - Autoria -

Materialidade - Princípio do livre convenci-
mento - Prova - Condenação . . . . . . . . .330

PRISÃO PREVENTIVA
Requisitos do art. 312 do CPP - Presença - Tráfico

de entorpecentes - Sentença - Condenação -
Apelação - Liberdade provisória - Inadmissibili-
dade - Habeas corpus - Denegação(STF). 431

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Ausência - Alvará para construção - Decreto

municipal - Anulação - Inobservância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa
- Nunciação de obra nova - Liminar -
Embargo da obra - Improcedência do pedido
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153

Decisão - Prazo - Arts. 46 e 47 da Lei Estadual
nº 14.184/2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

PROFESSOR
Escola estadual - Gratificação de incentivo à

docência - Integração à remuneração -
Pagamento durante licença-saúde - Supressão
- Ilegalidade - Lei Estadual nº 8.517/84  . . .206

PROGRAMA DE COMPUTADOR
Uso de software - Contrato de licenciamento - Rea-

juste vinculado à variação cambial - Nulidade -
Teoria da imprevisão - Inaplicabilidade . . . .100

PROGRESSÃO - Vide: Regime de cumprimento
da pena

PROMESSA DE COMPRA E VENDA - Vide:
Compromisso de compra e venda

PRONÚNCIA
Homicídio qualificado - Formação de quadrilha -

Autoria - Prova indiciária - Qualificadoras -
Exclusão - Impossibilidade - Princípio in
dubio pro societate - Tribunal do Júri -
Nulidade não caracterizada  . . . . . . . . . .403

PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Patente - Violação - Contrafação - Prova - Indeni-

zação - Perdas e danos - Lucros cessantes -
Arts. 44, 208 e 209 da Lei 9.279/96 - Art. 159  e
1.059 do CC/1916 - Art. 186 do CC/2002. . 289

PROPRIEDADE RURAL
Pequena propriedade rural - Impenhorabilidade

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
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PROTESTO
Regularidade - Direito do credor - Nota promis-

sória - Quitação - Ausência de prova . . .211

Vide também: Sustação de protesto

PROVA
Documento público - Eventual retificação -

Irrelevância - Valor probante  . . . . . . . . .253

Juiz - Princípio do livre convencimento - Prisão
em flagrante - Inquérito policial - Delação -
Autoria - Materialidade  . . . . . . . . . . . . . .330

Meio lícito - Fita magnética - Gravação por um
dos interlocutores - Princípio da propor-
cionalidade - Aplicabilidade  . . . . . . . . . .140

Premoriência - Inexistência - Comoriência -
Presunção legal - Afastamento -
Impossibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159

Produção - Desnecessidade - Julgamento ante-
cipado da lide - Não-ocorrência  . . . . . . . .36

Tribunal do Júri - Fita de vídeo de programa de
televisão - Exibição em plenário - Princípios
do contraditório e da ampla defesa -
Observância - Prova surpresa -
Desconfiguração - Art. 475 do CPP (STJ)  . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409

PROVA ESCRITA
Fragilidade - Ação monitória - Requisitos - Art.

1.102a do CPC - Ausência - Falta de aceite
- Nulidade - Inexistência - Extinção do
processo sem resolução de mérito - Art. 267,
I, do CPC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

PROVA INDICIÁRIA
Condenação - Impossibilidade - Adulteração de

sinal identificador de veículo automotor -
Absolvição  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365

PROVENTOS
Servidor público - Aposentadoria - Revisão -

Adicionais - Qüinqüênio - Trintenário -
Supressão - Decadência - Art. 65 da Lei
Estadual nº 14.184/2002 - Art. 54 da Lei
Federal nº 9.784/1999  . . . . . . . . . . . . . .225

QUADRILHA - Vide: Formação de quadrilha

QÜINQÜÊNIO - Vide: Adicional

RECEITA FEDERAL - Vide: Requisição de
informações

RECEPTAÇÃO
Receptador comerciante - Valor da coisa adquirida

- Desproporcionalidade com a cotação de mer-
cado - Experiência no ramo - Conduta dolosa -
Caracterização do delito - Condenação  . . .301

RECEPTAÇÃO DOLOSA
Autoria - Negativa - Inversão do ônus da prova -

Não-ocorrência - Posse da res furtiva - Presun-
ção da autoria - Aquisição de boa-fé - Ausência
de prova - Desclassificação para receptação
culposa - Impossibilidade - Condenação  . .365

RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
Adulteração de sinal identificador de veículo au-

tomotor - Inquérito policial - Prisão em fla-
grante - Delação - Autoria - Materialidade -
Juiz - Princípio do livre convencimento - Pro-
va - Condenação  . . . . . . . . . . . . . . . . . .330

RECURSO
Intempestividade - Penhora - Nulidade absoluta

- Matéria de ordem pública - Conhecimento
ex officio em qualquer fase e grau de juris-
dição - Ausência de preclusão  . . . . . . . .118

Não-conhecimento - Advogado - OAB suspensa -
Atos praticados - Nulidade - Art. 41, parágrafo
único, da Lei nº 8.906/94 - Voto vencido. . .218

RECURSO ADMINISTRATIVO
Concurso público - Questões de prova - Pedido

de anulação - Exame pelo Judiciário - Des-
cabimento - Mandado de segurança -
Denegação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

RECURSO PROTELATÓRIO
Agravo - Abuso do direito de recorrer - Multa -

Art. 557, § 2º, do CPC (STF)  . . . . . . . . .437

- Q -

- R -
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REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
§ 1º do art. 2º da Lei 8.072/90 - Inconstitu-

cionalidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327

Tráfico de entorpecentes - Crime equiparado a
hediondo - Regime inicial fechado -
Individualização da pena - Progressão -
Possibilidade - Regime integralmente fecha-
do - Inconstitucionalidade  . . . . . . . . . . .335

REGISTRO CIVIL
Certidão de nascimento - Retificação - Alteração

do nome da mãe após divórcio -
Impossibilidade - Princípio da verdade real. .67

Registro de nascimento - Reconhecimento vo-
luntário da filiação - Irretratabilidade -
Hipóteses do art. 171 do CC/2002 -
Inexistência - Vício de consentimento -
Ausência - Exame de DNA - Desconstituição
da declaração de vontade - Descabimento -
Anulação do registro - Impossibilidade -
Interesse do menor - Preservação . . . . .124

REGISTRO DE NASCIMENTO
Reconhecimento voluntário da filiação -

Irretratabilidade - Hipóteses do art. 171 do
CC/2002 - Inexistência - Vício de consenti-
mento - Ausência - Exame de DNA -
Desconstituição da declaração de vontade -
Descabimento - Anulação do registro -
Impossibilidade - Interesse do menor -
Preservação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124

Retificação - Alteração do nome da mãe após
divórcio - Impossibilidade - Princípio da ver-
dade real  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Bem imóvel - Casa própria - SFH - Cohab/MG -

Contrato de compra e venda -
Inadimplemento - Rescisão contratual -
Esbulho - Caracterização . . . . . . . . . . . .209

Veículo - Uso exclusivo em competição - Via públi-
ca - Infração de trânsito - Apreensão - Libera-
ção - Pré-cadastro - Exigência indevida - Multa
de trânsito - Despesa de estada - Quitação -
Cabimento - Portaria 047/98 do Denatran  .228

RELAÇÃO DE TRABALHO - Vide: Vínculo
empregatício . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241

REMIÇÃO
Pena - Ausência de direito adquirido - Falta grave

- Revogação - Legalidade (STF)  . . . . . . .435

REMUNERAÇÃO
Membro do Conselho Tutelar - Ausência de lei

municipal instituidora - Ação de cobrança -
Improcedência do pedido . . . . . . . . . . . . .61

Teto constitucional - Vantagem pessoal - Inclusão
- Art. 37, XI, da CF - EC 41/03 (STF)  . . . .451

Verbas remuneratórias - Fazenda Pública -
Condenação - Juros de mora - Fixação -
Percentual - Art. 1º-F da Lei 9.494/97  . .206

Verbas remuneratórias - Fazenda Pública - Con-
denação - Juros de mora - Fixação - Percentual
- Medida Provisória 2.180-35/2001 . . . . . . .248

REPRESENTAÇÃO
Defeito - Art. 13 do CPC - Embargos do devedor

- Produção de prova - Desnecessidade -
Julgamento antecipado da lide - Cerceamento
de defesa - Não-ocorrência . . . . . . . . . . . . .36

REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES
Execução - Bens do devedor - Receita Federal -

Sigilo fiscal - Quebra - Requisitos - Direito indi-
vidual - Interesse público - Prevalência  . . .245

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Vide:
RPV

RES FURTIVA
Pequeno valor - Furto - Crime de bagatela - Prin-

cípio da insignificância - Inaplicabilidade  . .299

RESCISÃO CONTRATUAL
Compra e venda - Bem imóvel - Terreno impróprio

para construção - Ausência de prova - Dilação
probatória - Necessidade - Condomínio - Taxa -
Obrigação propter rem - Transferência para
antigo proprietário - Impossibilidade - Contrato -
Validade - Tutela antecipada - Receio de dano
irreparável ou de difícil reparação - Inexistência
- Indeferimento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
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Compromisso de compra e venda - Casa própria -
SFH - Cohab/MG - Inadimplemento -
Retomada do imóvel - Esbulho -
Caracterização - Reintegração de posse -
Reconvenção - Inexistência - Devolução das
parcelas pagas - Impossibilidade - Código de
Defesa do Consumidor - Inaplicabilidade . .209

Compromisso de compra e venda - Bem imóvel
- Inadimplemento - Ação de cobrança -
Devolução das prestações pagas - Decisão
extra petita - Não-ocorrência - Fruição do
imóvel - Indenização - Fiador - Legitimidade
passiva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

RESISTÊNCIA
Atipicidade - Absolvição - Art. 386, III, do CPP .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318

RESOLUÇÃO
nº 2.878/01 do Bacen - Cumprimento e fiscaliza-

ção - Deficientes sensoriais - Prestação de
informações - Alternativas técnicas - Garantia
- Direito do consumidor - Defesa - Ministério
Público - Função institucional  . . . . . . . . .147

nº 415/2003 do TJMG - Lei Estadual nº
14.699/2003 - Expedição de RPV - Fazenda
Pública Estadual - Honorários de advogado -
Execução  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

RESPONSABILIDADE CIVIL
Advogado - Relação jurídica entre cliente e

causídico - Obrigação de meio - Insucesso
na demanda - Ausência de dolo ou culpa -
Indenização - Descabimento  . . . . . . . . .202

Indenização - Dano material - Furto de veículo -
Oficina mecânica - Obrigação de guarda -
Culpa in vigilando - Dever de indenizar  . . .234

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
POR ATO OMISSIVO

Filtragem hermenêutico-constitucional da respons-
abilidade estatal por atos omissivos - Augusto
Vinícius Fonseca e Silva (doutrina) . . . . . . .29

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL
Indenização - Juros de mora - Termo inicial  . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195

RESPONSABILIDADE OBJETIVA
Relação de consumo - Fabricante e fornecedor

- Consumidor - Ingestão de objeto estranho
em lata de refrigerante - Dano moral -
Caracterização - Indenização - Arts. 12 e 18,
caput e § 6º, da Lei 8.078/90 . . . . . . . . . .46

RETROATIVIDADE DA LEI
Lei nº 8.213/91, art. 44 com a redação dada

pela Lei nº 9.032/95 - Ação previdenciária -
Revisão de benefício previdenciário -
Aposentadoria por invalidez - Cálculo -
Matéria acidentária - Prescrição - Prazo -
Art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91  .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264

ROUBO QUALIFICADO
Arma - Apreensão e perícia - Ausência -

Majorante do art. 157, § 2º, I, do CP -
Inaplicabilidade - Concurso de agentes -
Restrição à liberdade da vítima - Art. 157, §
2º, V, do CP - Causa de aumento de pena -
Caracterização - Reconhecimento pessoal -
Prova - Condenação - Pena-base exacerba-
da - Princípios da suficiência e da necessi-
dade - Inobservância - Redução  . . . . . .348

Concurso de agentes - Materialidade - Autoria -
Prova - Condenação - Crime de bagatela -
Princípio da insignificância - Inaplicabilidade
- Fixação da pena - Condição econômica -
Circunstância atenuante inominada – Não-
configuração - Art. 66 do CP -
Inaplicabilidade - Pena de multa - Des-
proporcionalidade com a pena corporal -
Redução  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .358

Emprego de arma branca - Dolo - Animus
furandi - Desclassificação do crime para
homicídio - Impossibilidade - Arma imprópria
- Potencial ofensivo - Ausência de laudo
pericial - Irrelevância - Causa de aumento de
pena - Reconhecimento - Autoria e materiali-
dade comprovadas - Condenação . . . . .379

RPV
Expedição - Fazenda Pública estadual -

Honorários de advogado - Execução - Art.
100, § 4º da CF - Lei Estadual 14.699/2003
- Resolução 415 do TJMG  . . . . . . . . . . .106
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SALÁRIO
Impenhorabilidade - Empréstimo bancário -

Inadimplemento - Dinheiro de salário -
Retenção pelo banco - Débito em conta cor-
rente - Impossibilidade - Recursos oriundos
do trabalho - Art. 649, IV, do CPC  . . . . .168

SAÚDE - Vide: Direito à saúde

SEGURO
Embargos do devedor - Banco - Legitimidade pas-

siva - Teoria da aparência - Aplicação  . . . .295

SEGURO EMPRESARIAL
Cláusula contratual - Exclusão de cobertura secu-

ritária - Interpretação - Art. 47 do CDC . . . .136

SEGURO OBRIGATÓRIO
Trator - Acidente ocorrido em fazenda particular

- Invalidez permanente - DPVAT - Veículo
automotor de via terrestre - Ausência de
registro e licenciamento - Irrelevância  . . .53

SENTENÇA ULTRA PETITA - Vide:
Julgamento ultra petita

SENTENÇA
Tese da parte - Fundamentação diversa -

Nulidade - Não-ocorrência  . . . . . . . . . . .295

SEPARAÇÃO CONSENSUAL
Escrituras de inventários, separações e divór-

cios: alguns cuidados - Antônio Carlos
Parreira (doutrina)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

SEPARAÇÃO JUDICIAL
Ex-cônjuge - Atos praticados na defesa de seus

direitos - Dano moral - Ausência - Indenização
- Improcedência do pedido  . . . . . . . . . . . .184

Morte de ex-cônjuge - Ausência de arrolamento
e partilha de bens do casal - Ex-cônjuge
sobrevivente - Direito de ação em face do
espólio - Interesse processual  . . . . . . . .187

Processo de execução contra um dos cônjuges
- Homologação da separação posterior-
mente - Bens penhorados - Transferência

para ex-cônjuge - Garantia do juízo -
Manutenção - Art. 592, VI, do CPC  . . . .256

SERVIÇO PÚBLICO
Fornecimento de água - Serviço público essen-

cial - Princípio da continuidade - Art. 6º da Lei
8.987/95 - Art. 22 do CDC - Inadimplemento
do usuário - Violação de lacre do medidor -
Multa - Suspensão do serviço - Notificação
prévia - Necessidade - Devido processo legal
- Exigência - Art. 5º, LV, da CF  . . . . . . . . .79

SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO -
Vide: Concurso público

SERVIDÃO DE PASSAGEM
Estrada de uso comum - Modificação -

Possibilidade - Turbação - Não-ocorrência  .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259

SERVIDOR PÚBLICO
Anistiado político - Tempo de serviço -

Averbação - Art. 8º do ADCT - Art. 1º, III, da
Lei 10.559/2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119

Aposentadoria - Proventos - Revisão -
Supressão de adicionais - Decadência - Art.
65 da Lei Estadual 14.184/2002 - Art. 54 da
Lei Federal 9.784/1999  . . . . . . . . . . . . .225

Estágio probatório - Avaliação de desempenho -
Validade - Direito de defesa assegurado -
Inaptidão - Exoneração - Possibilidade  . . .108

Estudante - Prova - Abono de falta - Recusa -
Mandado de segurança - Concessão da
ordem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165

Interesses individuais - Mandado de segurança
coletivo - Partido político - Ilegitimidade ativa
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Ipsemg - Servidor público estadual - Inclusão de
dependente - Assistência médica - Pai de
segurado - Possibilidade - Art. 7º, § 6º, da
Lei Estadual 9.380/86  . . . . . . . . . . . . . .273

Jornada de trabalho - Redução - Responsável
por excepcional - Filho portador de síndrome
de Down - Lei Estadual 9.401/86 . . . . . . .63
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Militar - Cargo público - Acumulação remunera-
da - Compatibilidade de horários -
Possibilidade - Art. 37, XVI, da Constituição
Federal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

Professor - Incentivo à docência - Integração à
remuneração - Licença-saúde - Supressão -
Ilegalidade - Lei Estadual 8.517/84  . . . .206

Teto constitucional - Vantagem pessoal - Inclusão
- Art. 37, XI, da CF - EC 41/03 (STF)  . . . .451

Vencimentos - Rede bancária - Crédito centra-
lizado - Conveniência administrativa - Opção
por banco de preferência do servidor -
Direito líquido e certo inexistente - Mandado
de segurança - Denegação da ordem  . .115

Verbas remuneratórias - Fazenda Pública -
Condenação - Juros de mora - Fixação -
Percentual - Medida Provisória nº
2.180/2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248

SIGILO FISCAL
Quebra - Requisitos - Execução - Bens do

devedor - Requisição de informações -
Receita Federal - Direito individual -
Interesse público - Prevalência  . . . . . . .245

SÍNDICO
Condomínio - Carta divulgada por condômino -

Difamação do síndico - Ofensa ao direito da
personalidade - Dano moral - Indenização -
Valor - Critério de fixação . . . . . . . . . . . .129

Condomínio - Serviços prestados - Remuneração
- Devolução - Não-cabimento  . . . . . . . . . .122

SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMI-
TADA

Emissão de cédula de produto rural -
Ilegitimidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSA-
BILIDADE LIMITADA

Dissolução parcial - Notificação prévia -
Desnecessidade - Honorários de advogado -
Art. 20, § 4º, do CPC (STJ)  . . . . . . . . . .423

SOFTWARE - Vide: Programa de computador

SUBSTITUIÇÃO DA PENA - Vide: Pena

SUCESSÃO
Alvará judicial - Venda de imóvel inventariado -

Usufruto vidual - Art. 1.611, § 1º, do CC/1916
- Ofensa ao princípio da correlação -
Decisão ultra petita  . . . . . . . . . . . . . . . .249

Ausência de descendentes e ascendentes -
Transmissão da herança - Cônjuge sobre-
vivente - Regime de bens - Irrelevância -
Colaterais - Exclusão - Inventário -
Habilitação - Descabimento - Art. 1.829, III,
c/c art. 1.838 do CC . . . . . . . . . . . . . . . .242

SUCUMBÊNCIA
Honorários - Imposto de renda retido na fonte -

Possibilidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
Inexistência - Indenização - Dano moral . . .283

Não-ocorrência - Litigante - Parcela mínima do
pedido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

SÚMULA
nº 111 do STJ - Ação previdenciária -

Honorários de advogado - Prestações vin-
cendas - Não incidência . . . . . . . . . . . . .264 

nº 148 do STJ - Benefício previdenciário - Parcelas
em atraso - Correção monetária  . . . . . . . . .264

nº 214 do STJ - Locação - Término do contrato
- Prorrogação por prazo indeterminado -
Fiador - Não-anuência - Dívida posterior -
Desoneração  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216

nº 605 do STF - Inaplicabilidade - Crimes
dolosos contra a vida - Continuidade delitiva
- Reconhecimento - Possibilidade  . . . . .327

nº 84 do STJ - Embargos de terceiro - Penhora
- Posse comprovada - Restituição do bem -
Contrato de compra e venda - Registro -
Ausência - Desnecessidade . . . . . . . . . .280

nº 291 do STJ - Previdência privada - Parcelas
de complementação - Prescrição qüinqüenal
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
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SURSIS
Concessão - Incêndio - Tentativa  . . . . . . . .313

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA -
Vide: Sursis

SUSTAÇÃO DE PROTESTO
Tutela antecipada - Conversão - Medida cautelar -

Princípios da fungibilidade e da instrumentali-
dade das formas - Art. 273, § 7º, do CPC -
Aplicabilidade - Poder geral de cautela - Art.
798 do CPC - Liminar - Requisitos - Inexistência
- Nota promissória - Quitação - Ausência de
prova - Protesto - Regularidade - Concessão da
medida - Impossibilidade  . . . . . . . . . . . . . . .211

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Consórcio - Percentual contratado -

Manutenção  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200

TAXA DE CONDOMÍNIO - Vide: Condomínio

TEMPESTIVIDADE
Apelação criminal - Intimação pessoal  . . . .406

TEMPO DE SERVIÇO
Anistiado político - Averbação - Art. 8º do ADCT

- Art. 1º, III, da Lei 10.559/2002  . . . . . . .119

TENTATIVA
Incêndio - Testemunha - Laudo pericial - Prova

- Condenação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313

TEORIA DA IMPREVISÃO
Inaplicabilidade - Programa de computador -

Uso de software - Contrato de licenciamento
- Reajuste vinculado à variação cambial -
Nulidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

TESTAMENTO
Cláusula testamentária - Fideicomisso - Incidência

sobre a legítima - Incomunicabilidade de bens
entre cônjuges - Vontade do testador – Arts.
1.733 e 1.666 do CC/1916 (STJ)  . . . . . . . .418

TETO CONSTITUCIONAL
Vantagem pessoal - Inclusão - Art. 37, XI, da CF

- EC 41/03 (STF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .451

TIPICIDADE
Não-configuração - Resistência - Absolvição -

Art. 386, III, do CPP  . . . . . . . . . . . . . . . .318

TÍTULO EXECUTIVO
Descaracterização - Cédula de produto rural -

Emissão - Pessoas legitimadas - Rol taxati-
vo do art. 2º da Lei nº 8.929/94 - Sociedade
de responsabilidade limitada - Pessoa jurídi-
ca não legitimada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

TOMBAMENTO
Notificação prévia do proprietário -

Cerceamento de defesa - Não-ocorrência -
Anulação - Impossibilidade  . . . . . . . . . .177

TÓXICO: Vide: Entorpecente e tráfico de entor-
pecentes

TRÁFICO DE ENTORPECENTES
Associação permanente - Prisão preventiva -

Sentença - Condenação - Apelação -
Liberdade provisória - Inadmissibilidade -
Habeas corpus - Denegação (STF)  . . . .431

Concurso de agentes - Art. 18, III, da Lei nº
6.368/1976 - Revogação - Lei nº
11.343/2006 - Ausência de previsão legal -
Exclusão - Retroatividade da lei penal mais
benéfica - Art. 5º XL, da CF - Art. 2º, pará-
grafo único, do Código Penal - Aplicabilidade
- Substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos - Circunstâncias
judiciais desfavoráveis - Impossibilidade -
Regime de cumprimento da pena - Regime
inicial fechado - Individualização da pena -
Progressão - Possibilidade - Regime inte-
gralmente fechado - Inconstitucionalidade  .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
Inadmissibilidade - Apropriação indébita -

Reparação do dano - Irrelevância - Habeas
corpus - Denegação (STJ)  . . . . . . . . . . .412

TRIBUNAL DO JÚRI
Defesa - Tese - Crime continuado - Pedido de

reconhecimento - Ausência - Irrelevância -
Matéria relativa à fixação da pena -
Competência do juiz-presidente . . . . . . .327
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Plenário - Exibição de fita de vídeo de programa
de televisão - Prova - Princípios do contra-
ditório e da ampla defesa - Observância -
Ilegalidade não configurada - Perda da par-
cialidade dos jurados não caracterizada -
Nulidade - Ausência (STJ)  . . . . . . . . . . .409

Pronúncia - Homicídio qualificado - Formação de
quadrilha - Autoria - Prova indiciária -
Qualificadoras - Princípio in dubio pro societate
- Nulidade não caracterizada  . . . . . . . . . . .403

TRINTENÁRIO - Vide: Adicional

TURBAÇÃO
Não-ocorrência - Servidão de passagem -

Estrada de uso comum - Modificação -
Possibilidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259

TUTELA ANTECIPADA
Receio de dano irreparável ou de difícil

reparação - Inexistência - Indeferimento -
Compra e venda - Bem imóvel - Terreno
impróprio para construção - Prova inequívo-
ca da alegação - Ausência - Rescisão con-
tratual - Dilação probatória - Necessidade -
Taxa de condomínio - Obrigação propter rem
- Transferência para o antigo proprietário -
Impossibilidade - Contrato - Validade  . .192

Sustação de protesto - Conversão - Medida caute-
lar - Princípios da fungibilidade e da instrumen-
talidade das formas - Art. 273, § 7º, do CPC -
Aplicabilidade - Poder geral de cautela - Art.
798 do CPC - Liminar - Requisitos - Inexistência
- Nota promissória - Quitação - Ausência de
prova - Protesto - Regularidade - Concessão da
medida - Impossibilidade  . . . . . . . . . . . . . . .211

USO DE DOCUMENTO FALSO
Art. 304 do Código Penal - Carteira nacional de

habilitação - Carteira de identidade -
Apresentação - Ação única - Concurso for-
mal - Condenação  . . . . . . . . . . . . . . . . .321

Carteira nacional de habilitação - Apreensão em
repartição pública - Ausência de destinação
específica - Absolvição . . . . . . . . . . . . . .392

USUFRUTO VIDUAL
Sucessão - Art. 1611, §1º, do CC/1916 - Alvará

judicial - Venda de imóvel inventariado -
Ofensa ao princípio da correlação - Decisão
ultra petita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249

VACINA
Fornecimento pelo Estado - Obrigatoriedade -

Direito à saúde - Art. 196 da CF - Contágio -
Grupos de maior risco  . . . . . . . . . . . . . . . . .143

VARIAÇÃO CAMBIAL
Programa de computador - Uso de software -

Contrato de licenciamento - Reajuste vinculado
à variação de moeda estrangeira - Nulidade -
Teoria da imprevisão - Inaplicabilidade . . . .100

VEÍCULO
Oficial e particular - Acidente de trânsito - Danos

à Administração Pública - Condutores -
Culpa concorrente - Motorista - Servidor
público - Responsabilidade subjetiva - Art.
37, § 6º, da CF - Art. 186 do CC/2002  . .111

Uso exclusivo em competição - Via pública -
Infração de trânsito - Apreensão - Liberação -
Pré-cadastro - Exigência indevida - Multa de
trânsito - Despesa de estada - Quitação -
Cabimento - Portaria 047/98 do Denatran  .228

VENCIMENTOS
Rede bancária - Crédito centralizado -

Conveniência administrativa - Opção do
servidor por banco de sua preferência -
Direito líquido e certo inexistente - Mandado
de segurança - Denegação da ordem  . .115

VENDA DE IMÓVEL INVENTARIADO
Sucessão - Usufruto vidual - Art. 1.611, § 1º, do

CC/1916 - Ofensa ao princípio da correlação
- Decisão ultra petita  . . . . . . . . . . . . . . .249

VERBAS REMUNERATÓRIAS - Vide: Remune-
ração

VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Extinção - Imóvel - Aluguel - Falta de pagamen-

to - Despejo - Processo e julgamento -
Competência da Justiça Comum  . . . . . .241

- U -
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VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL
Intuito de lucro - Art. 184, § 2º, do Código Penal

- Fonograma - Reprodução não autorizada -
Transporte e depósito - Dolo - Materialidade
- Autoria - Prova - Condenação  . . . . . . .370

VIOLENTA EMOÇÃO
Lesão corporal - Fixação da pena -
Circunstância atenuante - Confissão - Causa
de diminuição - Art. 129, § 4º, do Código
Penal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .406

VISTORIA
Locação - Desgaste no imóvel - Laudo unilateral -

Impossibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216

VOCAÇÃO HEREDITÁRIA
Ausência de descendentes e ascendentes -

Transmissão da herança - Cônjuge sobre-
vivente - Regime de bens - Irrelevância -
Colaterais - Exclusão - Inventário - Habilitação -
Descabimento - Art. 1.829, III, c/c art. 1.838 do
CC/2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242
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